
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang Masalah 

             Tujuan Pembangunan Nasional adalah mewujudkan masyarakat yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Pembangunan merupakan salah satu 

cara untuk mencapai keadaan tersebut. Adanya pembangunan selain memberikan 

dampak positif juga memberi dampak negatif terutama ditunjukkan oleh berbagai 

masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja. Hal ini menjadi masalah yang sangat 

serius bagi bangsa Indonesia, mengingat jumlah penduduk yang pada gilirannya 

merupakan penawaran tenaga kerja yang berlebihan, sedangkan permintaan 

tenaga kerja di pasar tenaga kerja sangat terbatas. Hal ini akan menambah angka 

penggangguran serta akan menimbulkan keresahan sosial (Mudrajad, 1994 : 86). 

Pembangunan ekonomi  sebagai suatu proses berdimensi jamak yang 

melibatkan pembangunan-pembangunan besar dalam struktur sosial, sikap 

masyarakat dan kelembagaan nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan 

ekonomi, pengurangan ketidak merataan, dan pemberantasan kemiskinan yang 

absolut (Todaro, 1994 : 190). Jadi dalam pembangunan yang dilaksanakan secara 

terpadu dan berarti jamak akan mencakup semua bidang. Sehingga dengan 

demikian pembangunan ekonomi merupakan tahapan proses yang mutlak 

dilakukan oleh suatu bangsa untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan seluruh rakyat bangsa tersebut. Pembangunan ekonomi suatu 

negara tidak dapat hanya dilakukan dengan berbekal tekad yang membaja dari 
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seluruh rakyatnya untuk membangun, tetapi lebih dari itu harus didukung pula 

oleh ketersediaan sumberdaya ekonomi, baik sumberdaya alam, sumberdaya 

manusia, maupun sumberdaya modal yang produktif. Dengan kata lain, tanpa 

adanya daya dukung yang cukup kuat dari sumberdaya ekonomi yang produktif, 

maka pembangunan ekonomi sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan 

memuaskan. Adapun kepemilikan terhadap sumberdaya ekonomi ini oleh negara-

negara dunia ketiga tidaklah sama. Ada negara yang memiliki kelebihan pada 

jenis sumberdaya ekonomi tertentu, ada pula yang kekurangan. 

Pada banyak negara dunia ketiga, yang umumnya memiliki tingkat 

kesejahteraan rakyat yang relatif masih rendah, mempertinggi tingkat 

pertumbuhan ekonomi memang sangat mutlak diperlukan untuk mengejar 

ketertinggalan di bidang ekonomi dari negara-negara industri maju. Oleh karena 

masih relatif lemahnya kemampuan partisipasi swasta domestik dalam 

pembangunan ekonomi, mengharuskan baik pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah untuk mengambil peran sebagai motor penggerak 

pembangunan ekonomi nasional, salah satunya adalah pembangunan ekonomi 

kerakyatan melalui penguatan pada sektor informal (Suparmoko, 1986 : 120). 

Lapangan kerja pada sektor formal menjadi prioritas bagi para tenaga 

kerja. Namun akibat adanya krisis ekonomi yang melanda Indonesia, banyak 

terjadi Putus Hubungan Kerja (PHK) pada sektor formal ini. Untuk itu perlu 

dikembangkan lapangan kerja pada sektor informal yang justru kelihatannya 

sektor ini tidak mampu menampung tenaga kerja seperti harapan kita, namun 

pada kenyataannya sektor informal bisa menjadi penyelamat bagi masalah 
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ketenagakerjaan yang kita hadapi. Banyak bidang informal yang berpotensi untuk 

diangkat dan digali menjadi salah satu bidang usaha yang menghasilkan 

keuntungan dan pendapatan keluarga sekaligus dapat menyerap tenga kerja. 

Usaha berdagang merupakan salah satu alternatif lapangan kerja informal, yang 

ternyata banyak menyerap tenaga kerja. 

Sektor perdagangan merupakan bagian dari sektor informal yang 

mempunyai kedudukan dan peranan yang strategis dalam mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional. Karena selain sektor yang paling besar menyerap tenaga 

kerja, sektor ini juga merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap 

pertumbuhan ekonomi di negara kita. Di Kota Surakarta kontribusi sektor  

perdagangan di tahun 2007 mencapai 24,77% dari total nilai PDRB Kota 

Surakarta. Hal ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 1.1 Distribusi PDRB Kota Surakarta menurut Lapangan 
Usaha atas dasar Harga Berlaku Tahun 2007 

No Lapangan Usaha Tahun 2006 Tahun 2007 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 
9 
 

Pertanian 
Penggalian 
Industri Pengolahan 
Listrik, Gas, dan Air bersih 
Bangunan/Konstruksi 
Perdagangan 
Pengangkutan dan Komunikasi 
Keuangan, Persewaan, dan jasa 
perusahaan 
Jasa-jasa/Service 

0,06 
0,04 
25,11 
2,69 
13,07 
24,35 
11,78 
11,26 
 
11,64 
 

0,06 
0,04 
24,34 
2,69 
13,38 
24,77 
11,61 
11,06 
 
12,04 

   Sumber : Badan Pusat Statistik , PDRB Kota Surakarta 2007 

Dari tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2006 sektor 

perdagangan (24,35%) menduduki urutan kedua setelah sektor industri 

pengolahan (25,11%) dalam pembentukan PDRB Kota Surakarta. Namun pada 
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tahun 2007 distribusi PDRB Kota Surakarta pada sektor perdagangan menempati 

urutan pertama yaitu sebesar 24,77 %, yang kemudian diikuti oleh sektor industri 

pengolahan sebesar 24,34% , sektor bangunan/konstruksi sebesar 13,38%, serta 

sektor jasa-Jasa/services yang mencapai 12,04%. Hal ini juga menggambarkan 

bahwa keberadaan sektor perdagangan di Kota Surakarta dari tahun 2006 ke 

tahun 2007 mengalami kenaikan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan 

ekonomi di kota tersebut, sehingga dengan demikian Kota Surakarta merupakan 

salah satu daerah yang kegiatan perekonominya sebagian besar di isi oleh sektor 

perdagangan.  

Dengan jumlah penduduk yang relatif tinggi di daerah perkotaan, 

kehidupan mereka sebagian besar mengandalkan sektor perdagangan. Hal ini di 

sebabkan secara geografis Kota Surakarta tidak memungkinkan untuk 

meningkatkan taraf perekonomian disektor agraris, mengingat wilayah kota 

Surakarta di bagian utara, timur, dan selatan merupakan daerah yang tandus, 

sehingga  sebagai urat nadi perekonomian wilayah Surakarta adalah dalam 

bidang perdagangan, sedangkan sarana prasarana yang disediakan oleh 

Pemerintah Kota Surakarta dalam memperlancar perekonomian telah tersedia. 

Sarana itu antara lain dapat berupa alat transportasi, pasar, dan sebagainya. 

Salah satu bagian yang terpenting atau instrument dari sektor 

perdagangan adalah pasar. Dalam penelitian ini lebih difokuskan untuk 

menganalisis pasar tradisional. Perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup 

yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media telah membuat eksistensi 

pasar tradisional menjadi sedikit terusik. Namun demikian, pasar tradisional 
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ternyata masih mampu untuk bertahan dan bersaing ditengah serbuan pasar 

modern dalam berbagai bentuknya. Kenyataan ini dipengaruhi oleh beberapa 

sebab. Salah satunya adalah masih mengakarnya budaya untuk tetap berkunjung 

dan berbelanja ke pasar tradisional. Terdapat perbedaan yang sangat mendasar 

antara pasar tradisional dan pasar modern. Di pasar tradisional masih terjadi 

proses tawar menawar harga, sedangkan dipasar modern harga sudah pasti 

ditandai dengan label harga. Dalam proses tawar menawar terjalin kedekatan 

personal dan emosional antara penjual dan pembeli yang tidak mungkin 

didapatkan ketika berbelanja dipasar modern (Smeru, 2007: 10). 

Atas dasar itulah Pemerintah Kota (pemkot) Surakarta seharusnya lebih 

serius dalam menata dan mempertahankan eksistensi pasar tradisional. Pemkot 

Surakarta seharusnya menyadari bahwa keberadaan pasar tradisional sebagai 

pusat kegiatan ekonomi masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Perhatian 

Pemkot Surakarta tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan revitalisasi pasar 

tradisional diberbagai tempat. Target yang dituju sangat sederhana dan 

menyentuh hal yang sangat mendasar. Selama ini pasar tradisional selalu identik 

dengan tempat belanja yang kumuh, kotor serta berbau tidak enak, dan karenanya 

hanya didatangi oleh kelompok masyarakat kelas bawah. Gambaran pasar seperti 

diatas harus diubah menjadi tempat yang bersih dan nyaman bagi pengunjung. 

Dengan demikian, masyarakat dari semua kalangan akan tertarik untuk datang 

dan melakukan transaksi jual beli dipasar tradisional. 
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Tabel 1.2 Daftar Pasar Tradisional di Kota Surakarta 

Nama Pasar Alamat Pasar Jenis Pasar 
Pasar Ayam Jl. Serang Semanggi Unggas 
Pasar Ayu Balapan Jl. Monginsidi Kestalan Umum 
Pasar Bambu Jl. Tentara Genie Pelajar Nusukan Bambu/Kerajinan 
Pasar Bangunharjo Jl. KS. Tubun Manahan Umum 
Pasar Besi tua Jl. Serang Semanggi Besi tua 
Pasar Buah Jurug Jl. KH Maskur Jebres Buah-buahan 
Pasar Depok Jl. Balekambang lor/Depok Paasar binatang 
Pasar Elpabes Banjarsari Elektronik/pakaian/besi 
Pasar Gading Jl. Veteran Umum 
Pasar Gede Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Umum 
Pasar Harjodaksino Jl. Kom. Yos Sudarso Umum 
Pasar Jebres Jl. Prof. W Z Yohanes Umum 
Pasar Joglo Jl. Kol Sugiyono Kadipiro Umum 
Pasar Jongke Jl. Dr. Rajiman Pajang Umum/Oleh-oleh 
Pasar Kabangan Jl. Dr. Radjiman Sondakan Perkakas RT 
Pasar Kadipolo Jl. Dr. Radjiman Penularan Sembako/Makanan 
Pasar Kembang Jl. Dr. Radjiman Sriwedari Bunga/Sembako 
Pasar Klewer Jl. Dr. Rajiman Gajahan Batik/Pakaian 
Pasar Kliwon Jl. Kapt. Mulyadi Kedunglumbu Umum 
Pasar Ledoksari Jl. Jend. Urip Sumoharjo Umum 
Pasar Legi Jl. Jend. S Parman Stabelan Umum 
Pasar Mebel Jl. A. Yani Gilingan Mebel 
Pasar Kandangsapi Jl. Brigjen. Katamso Kandangsapi Umum 
Pasar Mojosongo Komplek Jl. Sibela Mojosongo Umum 
Pasar Ngemplak Jl. A. Yani Gilingan Umum 
Pasar Ngumbul Jl. RM. Said Manahan Umum 
Pasar Notoharjo Jl. Semanggi Elektronik/Otomotif 
Pasar Nusukan Jl. Kapt. P Tendean Nusukan Umum 
Pasar Penumping Jl. Sutowijoyo Penumping Umum 
Pasar Purwosari Jl. Brigj. Slamet Riyadi Sondakan Umum 
Pasar Rejosari Jl. Sindutan Purwodiningratan Umum 
Pasar Sangkrah Barat Stasiun KA. Sangkrah Umum 
Pasar Sigosaren Jl. Gatot Subroto Kemlayan Sembako 
Pasar Sidodadi Jl. Brigjend. Selamet Riyadi Umum 
Pasar Sidomulyo Jl. S. Parman Gilingan Umum 
Pasar Tanggul Jl. RE. Martadinata Sewu Umum 
Pasar Tunggul Sari Jl. Untung Suropati Semanggi Umum 
Pasar Turi Sari Jl. RM. Said Mangkubumen Umum 
Pasar Windujenar Jl. Seram Keprabon Umum 

 Sumber : www.kotasolo.info (yang telah diolah dari situs pemda solo) : 2009 

Salah satu pusat perdagangan atau pasar tradisional yang cukup terkenal 

di Kota Surakarta adalah Pasar Klewer. Hal ini bukan saja dikarenakan sebagai 

sentra bisnis grosir dengan harga yang cukup murah, namun keberadaanya 
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sebagai pusat penjualan batik yang merupakan salah satu identitas Kota 

Surakarta. Pasar Klewer yang merupakan pusat wisata belanja ini menjual 

beragam pakaian termasuk batik, cinderamata, dan makanan khas Solo. Setiap 

harinya pasar ini tidak pernah sepi dikunjungi pedagang dan pembeli, baik yang 

berasal dari dalam Kota Surakarta sendiri, maupun dari luar kota, bahkan tidak 

jarang ada pedagang dari luar pulau jawa yang datang ke pasar ini untuk 

berbelanja. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini : 

Tabel 1.3  
Populasi Pedagang Pasar Klewer 

N
o 

Jenis Dagangan Jumlah 
Pedagang 

Persentase 
(%) 

1 Batik dan Produk Batik 541 26,77 
2 Tekstil dan Produk Tekstil 416 20,58 
3 Palen 762 37,70 
4 Konveksi 163 8,07 
5 Lain-lain 139 6,88 
 Jumlah 2.021 100,00 

Sumber : Dinas Pengelola Pasar Kota Surakarta 2004, diolah 

Dari tabel 1.3 diatas dapat dijelaskan bahwa mayoritas pedagang yang ada 

di Pasar Klewer Solo adalah Pedagang Palen yang mencapai sebanyak 762 

pedagang atau sekitar 37,70%, baru kemudian disusul dengan jumlah Pedagang 

Batik di Pasar Klewer Solo yang mencapai sebanyak 541 pedagang atau 26,77%. 

Kemudian sebanyak 20,58% atau sekitar 416 terdiri dari Pedagang Tekstil dan 

Produk Tekstil. Adapun pedagang Konveksi di Pasar ini mencapai sebanyak 163 

pedagang atau sekitar 8,07%, kemudian sisanya Pedagang Lain-lain yang 

mencapai 139 pedagang atau 6,88%.  

Dari data Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) dan Dinas Pasar 

Klewer, pasar ini mampu menampung 1.467 pedagang dengan jumlah kios 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



sekitar 2.064 unit. Hebatnya lagi, dari jumlah pedagang sebanyak itu, uang yang 

berputar setiap harinya (transaksi berjalan) berkisar antara Rp 5 miliar – Rp 6 

miliar. Untuk per tahunnya, pasar ini menghasilkan pendapatan dari retribusi Rp 

3 miliar. Jumlah yang cukup besar, karena jika dikalkulasi, jumlah pendapatan 

retribusi itu telah memenuhi hampir 5% RAPBD Kota Surakarta 2004 dari 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 53.546.938.996. Bukan hanya itu, selain 

mendukung perekonomian daerah, keterkenalan Klewer sebagai pusat 

perdagangan tekstil juga turut mendukung dunia pariwisata di Kota Solo. 

Terbukti, sampai sekarang pasar tersebut sering dijadikan alternatif untuk 

kunjungan para wisatawan. Dalam dunia pariwisata di Solo, antara keraton, 

Masjid Agung dan Pasar Klewer agaknya sudah menjadi satu kesatuan utuh yang 

kemudian membuat semacam garis kunjungan wisata. Bisa jadi, inilah jalur three 

in one bagi wisatawan. 

Pedagang batik dan produk batik diatas merupakan salah satu kelompok 

dari berbagai macam pedagang di Pasar Klewer yang perlu dibina, dibimbing dan 

diarahkan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan mampu meningkatkan 

pendapatanya mengingat jumlah dan kontribusi mereka yang cukup besar 

terhadap retribusi daerah selain juga keberadaan mereka sangat diperlukan oleh 

masyarakat. Usaha ini memang cukup menarik dilihat dari sudut pandang 

kemandirian dalam menciptakan lapangan kerja serta menyediakan barang dan 

jasa dengan harga murah dalam lingkup usaha yang mencegah timbulnya 

pengangguran dan keresahan sosial (Muhammad L, 2004 : 4). 
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Pada umumnya pedagang batik dan produk batik di Pasar Klewer 

mendapatkan barang dagangannya dari produsen, tetapi tidak sedikit juga yang 

memproduksi sendiri. Selain itu, para pedagang mempunyai tujuan utama yaitu 

mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan mempertahankan atau semakin 

berusaha meningkatkannya. Meskipun persaingan antar pedagang batik dan 

produk batik di Pasar Klewer cukup ketat, tetapi mereka berusaha untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen guna untuk 

memaksimumkan pendapatannya.  

Para pedagang batik dan produk batik sering dihadapkan pada persoalan 

tentang bagaimana mencapai keberhasilan usaha melalui optimalisasi 

peningkatan pendapatan yang dituangkan dalam pemilihan kombinasi dari 

beberapa variabel keputusan. Banyak faktor-faktor yang diduga mempengaruhi 

pendapatan pedagang, termasuk diantaranya adalah modal dagang, jam dagang, 

pengalaman berdagang, usia pedagang, tingkat pendidikan pedagang dan letak 

kios pedagang. Namun dari semua variabel yang telah disebutkan tadi, terdapat 

beberapa variabel yang diduga paling kuat berpengaruh terhadap pendapatan 

pedagang yaitu varibel modal, jam, dan pengalaman berdagang. Untuk itulah, 

dengan diketahuinya pengaruh dari ketiga variabel tersebut terhadap pendapatan 

pedagang, diharapkan mereka dapat mengembangkan usahanya dengan 

mengambil kebijaksanaan yang tepat. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, 

maka dilakukan penelitian mengenai ”Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Batik, Study Kasus di Pasar Klewer 

Solo Jawa Tengah”.  
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B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

diambil rumusan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah variabel modal dagang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

pedagang batik di Pasar Klewer Solo.  

2. Apakah variabel jam berdagang berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

pedagang batik di Pasar Klewer Solo.  

3. Apakah variabel pengalaman berdagang berpengaruh signifikan terhadap 

pendapatan pedagang batik di Pasar Klewer Solo 

 
 
C.  Tujuan Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan : 

1. Untuk mengetahui apakah  variabel modal dagang berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan pedagang batik di Pasar Klewer Solo. 

2.  Untuk mengetahui apakah variabel jam berdagang berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan pedagang batik di Pasar Klewer Solo.  

3. Untuk mengetahui apakah variabel pengalaman berdagang berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan pedagang batik di Pasar Klewer Solo 

D.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah : 

1. Manfaat teoritis 

a. Memberikan pengetahuan dalam bidang perdagangan khususnya dalam 

usaha dagang batik di Pasar Klewer Solo. 
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b. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi pembaca tentang kegiatan dan 

perkembangan usaha pedagang batik di pasar Klewer Solo. 

2. Manfaat praktis 

a. Memberikan sumbangan pengetahuan bagi para pedagang batik di Pasar 

Klewer Solo dalam upaya melakukan pengembangan usaha dalam 

berdagang. 

b. Memberikan sumbangan pengetahuan dalam melakukan penelitian ilmiah 

tentang sektor informal.  
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Sektor Informal 

Sektor informal memiliki pengertian dan kriteria yang sangat luas. Hal 

tersebut merupakan pencerminan bentuk dan latar belakang keberadaan 

sektor informal yang beragam. Sektor informal digambarkan suatu kegiatan 

usaha berskala kecil yang dikelola oleh individu-individu dengan tingkat 

kebebasan yang tinggi dalam mengatur cara bagaimana dan dimana usaha 

tersebut dijalankan. Sektor informal juga didefinisikan sebagai sektor yang 

tidak menerima bantuan dari pemerintah ; sektor yang belum menggunakan 

bantuan ekonomi dari pemerintah meskipun bantuan itu telah tersedia ; dan 

sektor yang telah menerima bantuan ekonomi dari pemerintah namun belum 

sanggup berdikari (Soetjipto, 1985: 5). 

Pertumbuhan penduduk kota yang sangat cepat akibat adanya 

urbanisasi dan pemekaran kota menyebabkan kebutuhan lapangan kerja di 

perkotaan semakin meningkat. Hal tersebut berdampak pada semakin 

besarnya peningkatan jumlah pengangguran di perkotaan karena sektor 

formal sudah tidak mampu lagi menyerap seluruh pertambahan angkatan 

kerja yang ada. Akibatnya terjadi kelebihan tenaga kerja yang tidak 

tertampung, mengalir dan mempercepat tumbuhnya sektor informal. Sektor 

informal diharapkan dapat berdiri sebagai penyangga antara kesempatan kerja 
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(employment) dan pengangguran (Mazumda dalam Manning dan Effendi, 

1985: 113). 

Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan 

sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Sebagai batasan sektor 

informal menurut Soetjipto (1985 : 6) yaitu sektor kegiatan ekonomi marginal 

yang mempunyai cirri-ciri sebagai berikut : 

a) Pola kegiatanya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan, maupun 

penerimaanya. 

b) Tidak tersentuh oleh peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh 

pemerintah. 

c) Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan 

diusahakan atas dasar hitungan harian. 

d) Umumnya tidak mempunyai tempat usaha yang permanen dan terpisah 

dari tempat tinggalnya. 

e) Tidak mempunyai keterkaitan dengan usaha lain yang besar. 

f) Umumnya dilakukan oleh dan melayani golongan masyarakat 

berpendapatan rendah. 

g) Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus sehingga secara 

luwes dapat menyerap bermacam-macam tingkat pendidikan tenaga kerja. 

h) Umumnya tiap satuan memperkerjakan tenaga yang sedikit dan dari 

lingkungan hubungan keluarga, kenalan, atau berasal dari daerah yang 

sama. 

i) Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, dan lain sebagainya. 
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Kemudian ILO (International Labour Organisation)  dalam (Daljoeni, 

1986 : 223) mengemukakan tujuh cirri-ciri sektor informal sebagai berikut : 

a) Kegiatan usaha keluarga. 

b) Bentuknya kecil-kecilan. 

c) Bersifat intensif kerja. 

d) Menggunakan terutama material pribumi. 

e) Mudah didapatkan konsumen. 

f) Keterampilan dari yang bersangkutan bukan hasil pendidikan sekolah. 

g) Usaha pasaran tidak teratur. 

Tabel 2.1  Perbedaan Karakteristik Sektor Informal dan Sektor Formal 
No Karakteristik Formal Informal 
1 
2 
3 
 
4 
 
5 
6 
7 
 
8 

Modal 
Teknologi 
Organisasi 
 
Kredit 
 
Serikat pekerja 
Sifat wiraswasta 
Persediaan barang 
 
Hubungan majikan 
dan pekerjaan 

Relatif mudah diperoleh 
Padat modal 
Birokrasi 
 
Lembaga keuangan 
resmi 
Sangat berperan 
Tergantung pemerintah 
Jumlah besar kualitas 
baik 
Hubungan kotrak kerja 

Sukar diperoleh 
Padat karya 
Mempunyai organisasi, 
keluarga 
Lembaga keuangan 
tidak resmi 
Tidak berperan 
Berdikari 
Jumlah kecil kualitas 
berubah 
Berdasarkan saling 
kepercayaan 

      Sumber : Tulus Haryono : 10 
 

2. Penyebab timbulnya sektor informal 

Dijelaskan oleh Subri (2003: 85-87), bahwa di Indonesia munculnya 

dilema ekonomi informal adalah sebagai dampak dari makin kuatnya proses 

modernisasi yang bergerak bias menuju sifat-sifat yang dualistis. Bias 

pembangunan secara makro akan menghasilkan sistem ekonomi lain, yaitu 
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sektor informal yang sebagian besar terjadi di negara-negara sedang 

berkembang. Fenomena dualisme ekonomi yang melahirkan sektor informal 

ini menunjukkan bukti adanya keterpisahan secara sistematis-empiris antara 

sektor formal dengan sektor informal dari sebuah sistem ekonomi nasional. 

Hal ini sekaligus memberi legitimasi ekonomi dan politik bahwa 

perekonomian suatu negara mengalami stagnasi dengan tingkat pengangguran 

yang sangat tinggi dan ketimpangan sosial ekonomi yang cukup besar. 

Kegiatan sektor informal yang menonjol biasanya terjadi dikawasan 

yang sangat padat penduduknya, dimana pengangguran (unemployment) 

maupun pengangguran terselubung (disquised unemployment) merupakan 

masalah yang utama. Dengan kenyataan seperti ini limpahan tenaga kerja 

tersebut masuk kedalam sektor informal, tetapi masih dipandang sebagai 

penyelesaian sementara karena didalam sektor informal sendiri terdapat 

persoalan yang sangat rumit. 

3. Pasar 

a. Pengertian  

Pasar dalam arti “sempit” yaitu tempat bertemunya para penjual 

dan pembeli. Contohnya Pasar Glodok di Jakarta, Pasar Bringharjo di 

Yogjakarta, Pasar Klewer, Pasar Legi, Pasar Gede di Surakarta. 

Sedangkan pasar dalam arti “interaksi permintaan dan penawaran” yaitu 

tidak hanya karena adanya pembeli dan penjual, tetapi juga adanya 

kebutuhan dan pasokan barang atau jasa. Pasar adalah sekumpulan 

pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli 
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sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk 

dan para penjual sebagai kelompok yang menetukan penawaran terhadap 

produk (Mankiw, 2007 : 75) 

Pasar dalam pengertian teori ekonomi adalah suatu situasi dimana 

pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan 

transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga 

terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kuantitas tertentu yang 

menjadi objek transaksi. Kedua pihak, pembeli dan penjual, mendapatkan 

manfaat dari adanya transaksi atau pasar. Pihak pembeli mendapatkan 

barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya 

sedangkan penjual mendapatkan imbalan pendapatan untuk selanjutnya 

digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi 

produksi atau pedagang. Agar transakasi berjalan lancar dan kedua belah 

pihak mencapai tujuannya, masing-masing pihak akan selalu berusaha 

mencari informasi yang akurat dan up-to-date tentang berbagai hal. 

Pembeli berusaha mendapatkan informasi tentang barang apa saja yang 

tersedia untuk memenuhi kebutuhannya, berapa jumlah yang tersedia, 

bagaimana kualitasnya dan dimana barang tersebut tersedia. Sedangkan 

penjual di pihak lain, juga mencari informasi tentang barang apa saja yang 

dibutuhkan oleh konsumen, kapan dibutuhkan, berapa banyak yang 

dibutuhkan, kualitas bagaimana yang dibutuhkan dan dimana konsumen 

merasa senang untuk mendapatkannya. Karena itu, pada dasarnya yang 

paling dibutuhkan oleh kedua belah pihak (pembeli dan penjual) adalah 
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adanya media atau wadah yang dapat mengumpulkan dan menyebar 

luaskan informasi kesemua pihak tentang berbagai hal yang menyangkut 

objek transaksi termasuk bagaimana transaksi dapat dilakukan.  

(Mari Elka, 2005: 3)  

Dalam ilmu ekonomi, pasar diartikan secara lebih luas. Pasar 

meliputi “pertemuan” antara pembeli dan penjual dimana antara keduanya 

tidak saling melihat satu sama lain (Sudarman, 1992: 8). Pasar tidaklah 

harus sebuah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, namun bisa 

juga diartikan sebagai lembaga atau perusahaan yang menjalankan 

aktivitas jual-beli.  

Menurut Hasibuhan (1993: 12) secara sederhana pengertian pasar 

adalah pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam pengertian penjual 

telah termasuk setiap individu perusahaan dalam industri, sedangkan 

kedalam pengertian pembeli telah tergabung sejumlah pembeli. 

Pengertian pasar dapat dipandang secara nyata dan dapat secara abstrak. 

Secara abstrak, pasar dalam pengertian kita adalah ratusan atau ribuan 

perusahaan dalam suatu industri yang melakukan transaksi perdagangan 

dalam suatu waktu.  

Dalam kehidupan sehari-hari, pasar diartikan sebagai tempat 

bertemunya pembeli dan penjual. Pengertian pasar tersebut adalah 

pengertian pasar secara konkret. Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar 

tidak dikaitkan dengan masalah tempat, akan tetapi pengertian pasar lebih 

dititik beratkan pada kegiatan. Jika ada kegiatan jual beli disebut pasar, 
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dan jika tidak ada kegiatan jual beli disebut bukan pasar. Pasar dapat 

terbentuk di mana saja dan kapan saja, di dalam bis, di terminal, di halte, 

dan lain-lain. Bahkan transaksi jual beli juga bisa terjadi lewat surat, TV, 

radio, internet, dan lain-lain. Pengertian pasar menurut ilmu ekonomi 

tersebut disebut pasar abstrak. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli 

antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat 

sebagai berikut: 

a) adanya penjual 

b) adanya pembeli, 

c) tersedianya barang yang diperjualbelikan, 

d) terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. 

Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara penjual (pedagang) 

dan pembeli (konsumen) memiliki peran dan fungsi penting dalam 

kegiatan ekonomi masyarakat. Adapun fungsi pasar dalam kegiatan ada 

tiga macam, yaitu (Sadono, 1994: 220) : 

1) Fungsi Distribusi 

Dalam kegiatan distribusi, pasar berfungsi mendekatkan jarak 

antara konsumen dengan produsen dalam melaksanakan transaksi. 

Pasar memiliki fungsi distribusi menyalurkan barang-barang hasil 

produksi kepada konsumen. Salah satu kegiatan ekonomi yang pokok 

adalah kegiatan distribusi atau kegiatan penyampaian barang dan jasa 

hasil produksi kepada konsumen. Untuk melakukan kegiatan 

distribusi tersebut, dibutuhkan sarana dan prasarana di antaranya 
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adalah pasar. Dalam fungsi distribusi, pasar berperan memperlancar 

penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Melalui 

transaksi jual beli, produsen dapat memasarkan barang hasil 

produksinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada 

konsumen atau kepada pedagang perantara lainnya. Melalui transaksi 

jual beli itu pula, konsumen dapat memperoleh barang dan jasa yang 

dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan nya secara mudah dan cepat. 

Jika pasar dapat berfungsi dengan baik, maka kegiatan distribusi dapat 

berjalan dengan lancar, tetapi jika pasar tidak dapat berfungsi dengan 

baik, maka kegiatan distribusi juga akan berjalan kurang lancer. 

2) Fungsi Pembentukan Harga 

Sebelum terjadi transaksi jual beli terlebih dahulu dilakukan 

tawar menawar, sehingga diperoleh kesepakatan harga antara penjual 

dan pembeli. Dalam proses tawar menawar itulah keinginan kedua 

belah pihak (antara pembeli dan penjual) digabungkan untuk 

menentukan kesepakatan harga, atau disebut harga pasar. 

3) Fungsi Promosi 

Pasar merupakan sarana paling tepat untuk ajang promosi, 

karena di pasar banyak dikunjungi para pembeli. Pelaksanaan promosi 

dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memasang spanduk, 

membagikan leaflet atau brosur penawaran, membagikan sampel atau 

contoh produk kepada calon pembeli, dan sebagainya. 
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b.  Jenis-Jenis Pasar 

Dalam perekonomian, bentuk-bentuk pasar dapat dibedakan 

menjadi 4 jenis, yaitu pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan 

monopolistis, dan oligopoli (Sadono, 1994: 227). 

1)  Pasar Persaingan Sempurna  

Yang dimaksud pasar persaingan sempurna di dalam teori 

ekonomi mikro pada umumnya adalah suatu pasar yang ditandai oleh 

tidak adanya sama sekali persaingan yang bersifat pribadi (rivaly) di 

antara perusahaan-perusahaan individu yang ada didalamnya. Jadi, 

dengan demikian pengertian pasar persaingan sempurna di dalam teori 

ekonomi berbeda dengan pengertian persaingan di dalam bahasa 

sehari-hari.  

2)  Pasar Monopoli 

Yang dimaksud pasar monopoli adalah suatu pasar yang 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :  

a) Hanya ada satu penjual.  

b) Tidak ada penjual lain yang menjual output yang dapat mengganti 

secara baik (close subtitute) output yag dijual monopolist.  

c) Ada halangann (baik alami maupun buatan) bagi perusahaan lain 

untuk memesuki pasar.  
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3) Pasar Persaingan Monopolistis 

Model pasar persaingan monopolistis dibandingkan dengan 

model pasar persaingan sempurna atau monopoli relatif masih baru. 

Ciri-ciri nya adalah : 

a) Di pasar banyak terdapat penjual dan juga pembeli  

b) Produk yang dihasilkan produsen dibedakan (Diusahakan 

mempunyai ciri yang berbeda-beda antara produk yang satu 

dengan produk yang lain), tetapi diantara mereka terdapat 

kemampuan untuk saling mengganti secara cukup besar.  

c) Di pasar ada kebebasan bagi perusahaan untuk masuk ke/keluar 

dari pasar.  

d) Produsen selalu berusaha untuk memaksimir keuntungan, baik 

dalam jangka pendek maupun jangka panjang.  

e) Harga-harga faktor produksi dan tingkat teknologi tertentu.  

f) Perilaku produsen dianggap tertentu setelah ia mengetahui bentuk 

permintaan dan ongkos produksi dari usahanya.  

g) Jangka panjang dianggap terdiri dari beberapa periode jangka 

pendek yang identik, yang masing-masing bebas (independent) 

antara yang satu dengan yang lain dalam arti bukan keputusan 

yang diambil produsen dalam 1 periode jangka pendek tertentu 

tidak mempengaruhi keputusan yang akan diambilnya.  

h) Kurve permintaan dan juga kurve ongkos produksi dianggap sama 

untuk semua produsen yang ada di kelompok itu.  
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4) Pasar Oligopoli 

Pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari hanya beberapa 

produsen saja, namun ada kalanya pasar oligopoli terdiri dari dua 

perusahaan saja, yang dinamakan duopoli (Sadono, 1994: 311). Dalam 

pasar oligopoli tidak terdapat keseragaman dalam sifat-sifat berbagai 

industri. Sebagian firma menghasilkan barang yang sangat bersamaan 

(identical), tetapi ada pula firma-firma yang menghasilkan barang-

barang yang berbeda corak. Biasanya struktur dari industri dalam 

pasar oligopoli adalah terdapat beberapa perusahaan raksasa yang 

menguasai sebagian besar pasar oligopoli, katakanlah 70 sampai 80 

persen dari seluruh nilai penjualan disamping itu terdapat pula 

beberapa perusahaan kecil.  

Adapun ciri-ciri pasar oligopoli adalah: 

a) Menghasilkan barang standard atau barang berbeda corak 

b) Kekuasaan menentukan harga, ada kalanya lemah dan ada 

kalanya sangat tangguh 

c) Pada umumnya perusahaan oligopoli perlu melakukan 

promosi dengan cara iklan, terutama oleh perusahaan 

yang menghasilkan barang yang berbeda corak 

c. Pasar Tradisional  

1) Definisi dan Fungsi 

Menurut Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan 
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Toko Modern, “Pasar” adalah area tempat jual beli barang dengan 

jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat 

pembelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat 

perdagangan maupun sebutan lainya. Atas dasar batasan itu maka 

pasar dapat dibedakan atas Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan 

Toko Modern, serta “Pengelola Jaringan Minimarket”, dengan 

batasan masing-masing nya adalah (Leksono, 2009 : 119). 

1) 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 pedagang kecil, menengah, swadaya 

masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, 

dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar 

menawar. 

2) Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu 

atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun 

horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau 

dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. 

3) Pasar/Toko Modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, 

swasta atau koperasi yang dalam bentuknya berupa mall, 

supermarket, hypermarket, departmen store, dan shopping centre 

dimana pengelolaanya dilaksanakan secara modern, dan 
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mengutamakan pelayanan, kenyamanan berbelanja dengan 

managemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat, dan 

dilengkapi label harga yang pasti. 

4) Pengelola Jaringan minimarket adalah pelaku usaha yang 

melakukan kegiatan usaha dibidang Minimarket melalui satu 

kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet 

yang merupakan jaringannya. 

Pasar tradisional memiliki fungsi diantaranya adalah sebagai 

berikut (Sumardi, 2009: 9) : 

a) Pusat Ekonomi 

1) Fisik bangunan pasar 

2) Fasilitas/kelengkapan pasar 

3) Manajemen pasar 

4) Layanan Pasar 

5) Merubah image buruk menjadi baik 

b) Tempat Rekreasi 

c) Tempat Pertemuan Sosial 

d) Pusat Tukar Informasi 

e) Aset Daerah 

Selanjutnya dalam (Sumardi, 2009: 11) juga dijelaskan 

tantangan pasar tradisional kedepan meliputi : 

a) Perubahan sistem nilai budaya 
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1) Budaya instan (barang jadi/cepat saji/packaging/harga pas) 

2) Mementingkan individualisme ( kepuasan pelanggan) 

b) Perubahan perilaku konsumen 

1) Tempat yang indah, nyaman 

2) Pelayanan prima 

c) Dikelola dengan baik 

1) Ke unikan 

2) Karakter khas 

d) Dijadikan sebagai ikon daerah 

1) Segi arsitekturnya 

2) Segi historisnya 

3) Segi Manfaatnya 

2)   Peningkatan Mutu Sarana Fisik Pasar Tradisional 

a)  Perencanaan Tata Ruang  

Pola perletakan berbagai prasarana dan sarana yang ada telah 

mempertimbangkan beberapa pendekatan antara lain (Mari Elka, 

2005: 21) :  

1) Ada pengaturan yang baik terhadap pola sirkulasi barang dan 

pengunjung di dalam pasar dan ada tempat parkir kendaraan 

yang mencukupi. Keluar masuknya kendaraan tidak macet.  

2) Dari tempat parkir terdapat akses langsung menuju kios di 

pasar.  
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3) Distribusi pedagang merata atau tidak menumpuk di satu 

tempat.  

4) Sistem zoning sangat rapi dan efektif sehingga mempermudah 

konsumen dalam menemukan jenis barang yang dibutuhkan.  

5) Penerapan zoning mixed-used, menggabungkan peletakan los 

dan kios dalam satu area, yang saling menunjang.  

6) Fasilitas bongkar muat (loading-unloading) yang mudah dan 

meringankan material handling  

7) Jalan keliling pasar, mencerminkan pemerataan distribusi 

aktifitas perdagangan.  

8) Ada tempat penimbunan sampah sementara (TPS) yang 

mencukupi. 

9) Terdapat berbagai fasilitas umum : ATM Centre, Pos Jaga 

kesehatan, Mushola, toilet, dll.  

10) Tempat pemotongan ayam yang terpisah dari bangunan utama  

11) Ada bangunan kantor untuk pengelola pasar, Keamanan, 

Organisasi Pedagang.  

b)  Arsitektur bangunan  

Dibutuhkan lahan atau ruang yang besar dengan rencana bangunan 

sebagai berikut (Mari Elka, 2005: 22) :  

1) Bangunan pasar yang ideal terdiri dari 1 lantai namun dapat 

dibuat maksimal 2 (dua) lantai. Diupayakan lantai tangga ke 

lantai atas (lantai 2) tidak terasa tinggi.  
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2) Tersedia banyak akses keluar masuk sehingga sirkulasi 

pembeli/pengunjung menjadi lancar dan semua areal dapat 

mudah terjangkau.  

3) Sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik sehingga dapat 

meningkatkan kenyamanan bagi para pengunjung dan dapat 

menghemat energi karena tidak diperlukan penerangan 

tambahan.  

c)   Pengaturan Lalu lintas  

Untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bagi para pengunjung 

pasar maka pengaturan lalu lintas dilakukan sebagai berikut :  

1) Kendaraan pengunjung harus dapat parkir di dalam area pasar.  

2) Terdapat jalan yang mengelilingi pasar dan mencukupi untuk 

keperluan bongkar muat dan memiliki 2 lajur guna 

menghindari penumpukan/antrian.  

d)   Kualitas Konstruksi  

1) Prasarana jalan menggunakan konstruksi rigid  

2) Konstruksi bangunan menggunakan bahan yang tahan lama 

dan mudah dalam maintenancenya.  

3) Lantai pasar keramik  

4) Rolling door untuk kios dan dinding plester aci dengan 

finishing cat.  

5) Drainase dalam menggunakan buis beton sedangkan di luar 

dengan saluran tertutup.  
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e) Air bersih & Limbah  

1) Pengadaan air bersih menggunakan sumur dalam dan di 

tampung di reservoir.  

2) Ada sumur resapan diberbagai tempat sebagai antisipasi 

terhadap melimpahnya buangan air hujan.  

3) Pembuangan limbah terdiri dari :  

- Buangan air kotor dapat disalurkan menuju drainase 

biasa.  

- Buangan limbah kotoran oleh karena pertimbangan 

higienis harus ditampung dalam septic tank, baru 

kemudian cairannya dialirkan pada resapan.  

- Pembuatan saluran pembuangan air rembesan dengan 

desain khusus pada kios/los yang menjual dagangan 

yang harus selalu segar/basah (ikan dan daging)  

f) Sistem Elektrikal  

Sumber daya listrik menggunakan daya dari PLN, dengan 

demikian seluruh sistem mengikuti standar (PUTL). Untuk 

mempermudah pengontrolan saat darurat, dibuat sistem sub 

sentralisasi fase dan panel utama listrik dimana panel utama 

ditempatkan di dekat kantor pengelola. Hal ini dimaksudkan agar 

daya listrik untuk peralatan perdagangan maupun pencahayaan 

ruangan dalam kondisi yang memadai.  
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g) Pencegahan Kebakaran  

Pencegahan dan perangkat penanggulangan kebakaran dilakukan 

dengan penyediaan tabung pemadam pada setiap grup kios. 

Hidran untuk armada pemadam kebakaran harus tersedia di tempat 

yang mudah dijangkau.  

h) Penanggulangan Sampah  

Pada setiap kelompok mata dagangan disediakan bak 

penampungan sampah sementara. Petugas kebersihan secara 

periodik mengumpulkan sampah dari setiap blok untuk diangkut 

menuju tempat penampungan utama. Dari tempat penampungan 

utama ini, pengangkutan sampah keluar pasar dilakukan oleh 

pihak terkait dengan menggunakan truk/container. 

(Mari Elka, 2005: 23) 

3)  Standard Operating Procedure  Manajemen Pasar Tradisional  

Agar semua tugas bisa dilaksanakan secara tertib dan 

menghindari terjadinya penyimpangan yang tidak diinginkan, maka 

diperlukan adanya SOP yang bisa diuraikan sebagai berikut (Mari 

Elka, 2005: 16-18): 

a) Manajemen keuangan yang terpusat, khususnya dalam hal 

Collecting fee dari pedagang / penyewa.  

1) Pedagang membayar kewajiban secara langsung kepada 

petugas yang ditunjuk, tidak ada petugas lain dilapangan yang 

boleh menerima uang dari penyewa.  
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2) Hanya terdapat 1 (satu) jenis fee yang dibebankan kepada 

penyewa, di dalamnya sudah meliputi biaya sewa, kebersihan, 

keamanan dan pemeliharaan. Besarnya fee telah disetujui 

bersama antara manajemen dan penyewa.  

b) Hak Pakai  

1) Untuk tempat usaha dalam bentuk kios, Hak Pakai idealnya 

tidak lebih dari 5 (lima) tahun. Hal ini untuk mempermudah 

melakukan upaya-upaya dalam hal apabila pemegang hak 

tidak membuka kiosnya. 

2) Untuk tempat usaha dalam bentuk los, hak pakai idealnya 

tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, dikarenakan biasanya pedagang 

los sifatnya musiman.  

c) Keamanan & Ketertiban  

1) Agar lebih terjamin, pemeliharaan dan peningkatan ketertiban 

di lingkungan pedagang pasar harus melibatkan semua 

penyewa untuk meringankan tugas para petugas keamanan.  

2) Tugas keamanan dan ketertiban secara umum dilakukan oleh 

Security. Setiap blok kios terdapat petugas keamanan yang 

bertanggung-jawab melakukan pengawasan secara reguler.  

3) SDM bidang keamanan adalah orang terlatih yang direkrut 

dari lingkungan sekitar maupun eks-preman yang terikat 

kontrak.  
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d) Kebersihan dan Sampah  

1) Pembersihan tempat dilakukan secara terus-menerus, tidak 

berdasarkan jadwal, tetapi situasional berdasar keadaan di 

tempat.  

2) Setiap kelompok kios terdapat tempat penampungan sampah 

sementara, kemudian secara berkala dipindahkan ke tempat 

penampungan akhir oleh petugas yang disewa oleh manajemen 

pasar.  

3) Sampah akhir yang terkumpul pada tempat penampungan 

akhir di angkut ke luar pasar 2 (dua) kali sehari.  

e) Perparkiran  

Tidak ada tempat parkir yang diblok/direserved untuk pelanggan 

sehingga semua memiliki hak yang sama atas tempat parkir. 

Tempat parkir harus tersedia cukup luas untuk menampung 

kendaraan para pengunjung.  

f) Pemeliharaan Sarana Pasar  

Secara rutin, manajemen pasar harus melakukan pengecekan 

terhadap kondisi fisik bangunan dan sarana fisik lainnya. Pada saat 

melakukan pengecekan, petugas harus mengisi check-list yang 

dibawanya dan langsung melakukan pelaporan begitu pengecekan 

selesai dilakukan. Setelah menerima laporan, bagian Pemeliharaan 

harus segera melakukan tindakan jika harus dilakukan 

pemeliharaan atau perbaikan. Jangan menunggu hingga kondisi 
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kerusakan menjadi lebih parah sehingga mengganggu aktivitas 

pasar.  

g) Penteraan  

Secara berkala, dilakukan penteraan terhadap alat ukur di pasar 

khususnya timbangan. Tujuannya disamping menjamin kepastian 

ukuran di pasar juga untuk membangun kepercayaan konsumen. 

Ini dilakukan melalui koordinasi dan kerjasama dengan dengan 

Dinas Metrologi setempat.  

h) Penanganan Distribusi barang  

Manajemen pasar harus menyiapan lokasi khusus untuk 

penanganan distribusi dan delivery barang masuk ke pasar. Ini 

juga akan memudahkan dilakukannya pengawasan terhadap 

barang yang masuk ke pasar. Untuk barang yang masuk, terlebih 

dahulu harus dilakukan penyortiran atau pengolahan awal sebelum 

dijajakan di tempat penjualan. Dengan demikian, kios di dalam 

pasar bisa secara optimal hanya berfungsi sebagai tempat 

menjajakan dagangan, bukan tempat penumpukan barang.  

4)  Indikator Pengelolaan Pasar Tradisional Yang Berhasil 

Untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan potensi pasar 

tradisional sebagai penggerak ekonomi rakyat kecil, diperlukan 

sebuah model pengembangan pasar tradisional, dimana pemerintah 

berperan sebagai pengatur alokasi peran para stakeholders dan 

penyusun regulasi. Regulasi mengenai pasar tradisional dan pasar 
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modern harus mengatur tentang pembagian zona usaha, jam buka, 

harga barang, dan jenis retailer. Strategi yang dapat digunakan untuk 

mengatur harga barang yaitu dengan melakukan pembedaan produk 

dan harga, serta melalui peraturan perpajakan dan pengelolaan 

retribusi yang efisien. Disamping itu juga diperlukan sumber daya 

manusia pengelola pasar tradisional yang bermanajemen modern 

namun tetap mempertahankan cita rasa khas pasar tradisional 

(Prihatiningsih dan Setiawan, 2008: 18). 

a) Manajemen yang transparan  

Pengelolaan manajemen pasar yang transparan dan profesional. 

Konsekuen dengan peraturan yang ditegakkannya dan tegas dalam 

menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran.  

b) Keamanan  

Satuan pengamanan pasar bekerja dengan penuh tanggung jawab 

dan bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para 

penyewa / pedagang. Para penghuni memiliki kesadaran yang 

tinggi untuk terlibat dalam menjaga keamanan bersama.  

c) Sampah  

Sampah tidak bertebaran di mana–mana. Para pedagang 

membuang sampah pada tempatnya. Tong sampah tersedia di 

banyak tempat, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk 

membung sampahnya. Pembuangan sampah sementara selalu 
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tidak menumpuk dan tidak membusuk karena selalu diangkut oleh 

armada pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir secara 

berkala.  

d) Ketertiban  

Tercipta ketertiban di dalam pasar. Ini terjadi karena para 

pedagang telah mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat 

menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan 

para pengunjung atau pembeli.  

e) Pemeliharaan  

Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan baik oleh pedagang 

maupun pengelola. Dalam hal ini telah timbul kesadaran yang 

tinggi dari pedagang untuk membantu manajemen pasar 

memelihara sarana dan prasarana pasar seperti saluran air, 

ventilasi udara, lantai pasar, kondisi kios dan lain sebagainya  

f) Pasar sebagai sarana/fungsi interaksi sosial  

Pasar yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari 

berbagai suku di tanah air menjadi sarana yang penting untuk 

berinteraksi dan berekreasi. Tercipta suasana damai dan harmonis 

di dalam pasar.  

g) Pemeliharaan pelanggan  

Para penjual memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga 

agar para pelanggan merasa betah berbelanja dan merasa 

terpanggil untuk selalu berbelanja di pasar. Tidak terjadi penipuan 
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dalam hal penggunaan timbangan serta alat ukur lainnya. Harga 

kompetitif sesuai dengan kualitas dan jenis barang yang dijual, 

serta selalu tersedia sesuai kebutuhan para pelanggan.  

h) Produktifitas pasar cukup tinggi  

Pemanfaatan pasar untuk berbagai kegiatan transaksi menjadi 

optimal. Terjadi pembagian waktu yang cukup rapi dan tertib:  

- Pukul 05.30 s/d 09.00 aktifitas pasar diperuntukkan 

bagi para pedagang kaki lima khusus makanan 

sarapan/jajanan pasar;  

- Pukul 04.00 s/d 17.00 aktifitas pasar diperuntukkan 

bagi para pedagang kios & lapak dan penjualan 

makanan khas;  

- Pukul 06.00 s/d 24.00 aktifitas pasar diperuntukkan 

bagi para pedagang Ruko;  

- Pukul 16.00 s/d 01.00 aktifitas pasar diperuntukkan 

bagi para pedagang Cafe Tenda;  

i) Penyelenggaraan kegiatan (event)  

Sering diselenggarakan kegiatan peluncuran produk-produk baru 

dengan membagikan berbagai hadiah menarik kepada pengunjung. 

Ini dilakukan bekerja sama dengan pihak produsen.  

j) Promosi dan Hari Pelanggan 

Daya tarik pasar tercipta dengan adanya karakteristik dan 

keunikan bagi pelanggan. Daya tarik ini harus dikemas dalam 
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berbagai hal, mulai dari jenis barang dan makanan yang dijual 

hingga pada berbagai program promosi. Manajemen pasar 

bekerjasama dengan para pedagangnya menentukan hari–hari 

tertentu sebagai “Hari Pelanggan”, dimana dalam satu waktu 

tertentu para pedagang melakukan kegiatan yang unik seperti 

berpakaian seragam daerah atau menyelenggarakan peragaan 

pakaian atau makanan daerah tertentu dan lain sebagainya. 

(Mari Elka, 2005: 19-20) 

4.  Pendapatan Berdagang 

Pendapatan usaha pedagang batik dalam penelitian ini diukur 

berdasarkan tingkat laba yang diperoleh para pedagang batik di Pasar Klewer 

Solo. Pendapatan usaha atau laba usaha adalah jumlah total penjualan (total 

penerimaan) dikurangi dengan total biaya (total pengeluaran). Total penjualan 

atau total penerimaan (total revenue) yaitu penerimaan total produsen dari 

hasil penjualan ouputnya dimana output dikalikan dengan harga jual output, 

dirumuskan sebagai berikut : 

TR = Q x PQ 

Sedangkan total biaya (total cost) adalah penjumlahan dari ongkos 

tetap dan ongkos variabel. Ongkos tetap (total fixed cost/TFC) yaitu jumlah 

ongkos-ongkos tetap yang dibayar perusahaan (produsen) berapapun tingkat 

outputnya. Ongkos variabel (total variabel cost/TVC) yaitu jumlah ongkos-
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ongkos yang berubah menurut tinggi rendahnya output yang diproduksikan 

(Boediono, 2002: 87). 

Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang 

kontan maupun natura. Pendapatan atau juga disebut juga income dari 

seorang pedagang adalah hasil penjualanya dari faktor-faktor produksi yang 

dimilikinya pada sektor produksi. Dan sektor produksi ini membeli faktor-

faktor produksi tersebut untuk digunakan sebagai input proses produksi 

dengan harga yang berlaku di pasar faktor produksi. Harga faktor produksi di 

pasar faktor produksi (seperti halnya juga untuk barang-barang di pasar 

barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan permintaan. 

Secara singkat pendapatan seorang warga masyarakat ditentukan oleh :  

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

pada hasil-hasil tabungannya di tahun-tahun yang lalu dan 

Warisan atau pemberian. 

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

ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan dipasar 

faktor produksi.  

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga, (Boediono, 

2002: 89) yaitu: 
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a.  Gaji dan Upah  

Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk 

orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun 

satu bulan.  

b.  Pendapatan dari Usaha Sendiri  

Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-

biaya yang dibayar, dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau 

keluarga, tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, serta nilai 

sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak 

diperhitungkan.  

c.  Pendapatan Dari Usaha Lain  

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini 

biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain: 

1) Pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti  rumah, 

ternak dan barang lain.  

2) Bunga dari uang  

3) Sumbangan dari pihak lain  

4) Pendapatan dari pensiun  

5.  Modal Dagang  

Modal merupakan faktor yang sangat penting dalam kegiatan usaha 

perdagangan. Modal merupakan kebutuhan utama bagi pedagang dalam 

menjalankan usahanya baik pada saat memulai usaha, maupun pada saat 

pengembangan usaha. Pengertian modal dalam artian luas menurut 
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Schwieland dalam Bambang (1997 : 18). Modal meliputi baik dalam bentuk 

uang (gold capital), maupun dalam bentuk barang (sach capital), misalnya 

mesin, barang-barang dagangan, dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini modal dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu 

modal usaha dan modal kerja. Pengertian modal usaha atau yang disebut 

sebagai kapital yaitu semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung 

maupun tidak langsung dalam produksi untuk menambah output (Irawan dan 

Suparmoko, 1998: 75). Contohnya kios, bahan mentah untuk diproduksi, 

produk dagangan/produk batik, dll. Disamping modal usaha, setiap 

perusahaan juga selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan 

nya sehari-hari, misalnya untuk memberikan uang muka pembelian bahan 

mentah, membayar upah buruh, gaji pegawai, dan lain sebagainya, dimana 

uang atau dana yang telah dikeluarkan itu diharapkan akan dapat kembali lagi 

masuk dalam perusahaan dalam jangka waktu yang pendek melalui hasil 

penjualan produknya. 

Berdasarkan cara dan lamanya perputaran, modal dapat dibedakan 

antara aktiva lancar dan aktiva tetap. Yang dimaksud dengan aktiva lancar 

adalah aktiva yang habis dalam satu kali berputar dalam proses produksi dan 

proses perputaranya adalah dalam jangka waktu pendek (umunya kurang dari 

satu tahun). Aktiva lancar dapat merupakan modal yang digunakan untuk 

membiayai kegiatan usaha berdagang sehari-hari, misalnya berupa pembelian 

pakaian uang kas. Sedangkan aktiva tetap adalah yang tahan lama yang tidak 

atau secara berangsur-angsur habis turut serta dalam proses produksi. Ditinjau 
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dari lamanya perputaran, activa tetap adalah aktiva yang mengalami proses 

perputaran dalam jangka panjang (umunya lebih dari satu tahun). Beberapa 

konsep pengertian modal dagang dibedakan menjadi (Bambang, 1997: 57-58) 

a) Konsep Kuantitatif adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal 

dagang dalam pengertian ini sering disebut modal kerja bruto (gross 

working capital). 

b) Konsep kualitatif adalah modal kerja dikaitkan dengan besarnya jumlah 

utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Modal kerja dalam 

pengertian ini sering disebut sebagai modal kerja neto (net working 

capital). 

c) Konsep Fungsional adalah mendasarkan pada fungsi dari dana dalam 

menghasilkan pendapatan (income) setiap dana yang dikerjakan atau 

digunakan dalam perusahaan dimaksudkan untuk menghasilkan 

pendapatan. 

Berdasarkan fungsi kerjanya, modal dapat dibedakan menjadi modal 

tetap dan modal kerja, adapun perbedaan diantaranya keduanya adalah 

sebagai berikut (Ismawan, 1997: 20) : 

a) Jumlah modal kerja lebih fleksibel. Jumlah modal kerja dapat lebih mudah 

diperbesar atau diperkecil sesuai dengan tingkat kebutuhanya. Sedangkan 

modal tetap, sekali dibeli tidak mudah untuk dikurangi atau diperkecil. 

Dengan keadaan ekonomi yang menurun, modal kerja dapat segera 

dikurangi, tetapi modal tetap tidak dapat dengan segera dikurangi 

sehingga selalu ketinggalan waktunya. Demikian sebaliknya dalam 
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keadaan kondisi ekonomi yang membaik, modal tetap tidak dapat segera 

diperbesar atau disesuaikan. 

b) Susunan modal kerja adalah relatif fleksibel. Elemen-elemen modal kerja 

akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan susunan modal 

tetap adalah relatif permanen dalam jangka waktu tetentu, karena elemen-

elemen dari modal tetap tidak segera mengalami perubahan. 

c) Modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang 

pendek, sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam 

jangka waktu yang sangat panjang. 

Modal kerja yang digunakan disini terdiri dari modal sendiri dan 

modal yang bukan milik sendiri yang biasanya berupa modal pinjaman. 

Tersedianya modal kerja yang cukup akan mempengaruhi kelancaran dan 

pengembangan usaha dari para pedagang batik itu sendiri. Dengan modal 

yang besar maka volume usaha akan besar sehingga diharapkan akan 

mencapai pendapatan yang maksimal, oleh karena itu modal kerja memiliki 

peranan penting yang akan menentukan tingkat pendapatan para pedagang 

batik di Pasar Klewer Solo. 

6.  Jam berdagang 

Jam berdagang/jam kerja adalah waktu yang dimanfaatkan seseorang 

untuk memproduksi barang atau jasa tertentu. Adapun waktu yang 

dimaksudkan disini adalah lamanya jam yang benar-benar digunakan 

seseorang untuk kegiatan produktif, maka ia akan menghasilkan produk 

barang yang semakin banyak yang berarti menaikan pendapatan mereka. 
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Jones dan Bondan telah membagi lama kerja seseorang dalam satu 

minggu menjadi tiga kategori. Aris & Hatmaji (1985 : 175). 

a. Seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam perminggu, maka ia 

dikategorikan bekerja dibawah jam normal. 

b. Seseorang yang bekerja antara 35 sampai 45 jam perminggu, maka ia 

dikategorikan bekerja pada jam normal. 

c. Seseorang yang bekerja diatas 45 jam peminggu, maka ia 

dikategorikan bekerja dengan jam panjang. 

Sedangkan potensi atau kemampuan seseorang dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan dihitung menurut waktu per jam adalah berlainan. Perbedaan 

ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain jenis kelamin, umur dan 

sebagainya. Yang dimaksud jam kerja per hari dalam penelitian ini adalah 

waktu yang digunakan oleh pedagang dalam menjajakan barang daganganya 

setiap hari. Jam kerja dan waktu kerja pada pedagang menunjukan pola yang 

tidak tetap tergantung pada berbagai hal seperti jenis dagangan, kecepatan 

waktu terjual dan sebagaianya. 

7.  Pengalaman berdagang 

Adalah lamanya seorang pedagang menggeluti pekerjaannya yaitu 

berdagang batik di Pasar Klewer Solo. Penelitian tentang mobilitas pekerjaan 

dan penghasilan buruh migran Surabaya menunjukkan adanya hubungan yang 

erat antara usia pendatang dan jangka waktu bertempat tinggal di kota (Steele 

dalam Manning dan Effendi, 1985: 397). Dari pernyataan ini bisa 

disimpulkan bahwa semakin lama seseorang menekuni pekerjaanya, maka 
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akan semakin mahir dalam mengelola manajemen usahanya. Ini akan 

berpengaruh terhadap omset/total penjualan yang berakibat juga akan 

meningkatkan pendapatan pedagang yang dikarenakan semakin lama usaha 

mereka, maka akan semakin banyak konsumen yang mempunyai sifat 

langganan. 

 Menurut Woodworth dan Manquis yang dikutip oleh Hapsari (2004), 

dalam hal pengalaman kerja ternyata tidak hanya menyangkut jumlah masa 

kerja saja, tetapi lebih dari itu juga perlu diperhitungkan jenis pekerjaan yang 

pernah dihadapinya. Sejalan dengan bertambahnya pengalaman kerja maka 

akan bertambah pula pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaanya, karena penguasaan situasi dan kondisi dalam 

menghadapi calon pelanggan yang bervariasi semakin baik.  

Menurut Mari Elka (2005:13) Termasuk dalam pengalaman 

berdagang adalah peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang yang 

meliputi : 

a. Pelatihan administrasi pembukuan  

Administrasi Pembukuan dalam hal ini adalah tata cara pencatatan 

transaksi keuangan baik yang masuk maupun yang keluar. Sehingga para 

pedagang dapat lebih mudah melakukan analisa keuangannya dengan 

tepat dan akurat. Termasuk perlunya para pedagang menyiapkan 

cadangan untuk membayar sewa kios/lapak pada waktu yang tepat dengan 

jumlah yang tepat.  
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b. Pelatihan strategi penjualan  

Menyikapi persaingan antar pedagang yang semakin ketat maka 

diperlukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Dalam kaitan ini, para 

pedagang perlu diberi pengetahuan tentang tatacara pengaturan barang 

dagangan, pelayanan kepada pembeli, teknik komunikasi dan transaksi 

yang jujur namun tetap menguntungkan, serta promosi barang yang 

dijual.  

c. Sistem stok dan Pengiriman barang 

Pedagang perlu diberi pengetahuan tentang pengaturan stok barang 

sehingga tidak perlu terjadi penumpukan jika permintaan sedang turun 

dan tidak kekurangan pada saat permintaan sedang meningkat. Ini terkait 

langsung dengan mekanisme serta sistem distribusi dan delivery barang 

dagangan pada waktu yang dibutuhkan dengan jumlah yang tepat. Hal ini 

perlu didukung oleh adanya kelancaran transportasi dan lokasi bongkar 

yang lapang dan tidak sesak (perlu ada jalur atau pintu masuk yang 

khusus untuk mengangkut lalu lintas barang)  

d. Informasi harga barang di pasar  

Baik pedagang maupun pembeli sebaiknya mempunyai akses yang sama 

untuk mendapatkan informasi tentang harga yang sedang berlaku untuk 

semua jenis barang yang diperdagangkan di pasar. Ini akan banyak 

membantu para produsen (petani/peternak) untuk mengetahui harga jual 

yang wajar bagi produknya sehingga ada insentif untuk meningkatkan 

volume dan kualitas produksinya. Demikian pula dengan pembeli, 
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walaupun harus melakukan tawar menawar, tetapi mereka akan puas jika 

dapat membeli barang dengan harga yang pantas untuk kualitas yang 

sesuai dengan kebutuhannya.  

8.  Macam Ongkos dan Penerimaan  

a.  Macam Ongkos  

Kurva ongkos adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara 

jumlah ongkos produksi yang dikeluarkan produsen (pada sumbu vertikal) 

dan tingkat output (pada sumbu horizontal). Dari segi sifat ongkos dalam 

hubungannya dengan tingkat output, ongkos produksi bisa dibagi 

menjadi: 

1) Total Fixed Cost (TFC) atau ongkos tetap total, adalah jumlah 

ongkos-ongkos yang tetap dibayar perusahaan (produsen) berapa pun 

tingkat outputnya. Jumlah TFC adalah tetap utuk setiap tingkat output. 

(Misalnya : penyusutan, sewa gedung dan sebagainya).  

2) Total Variable Cost (TVC) atau ongkos variabel total, adalah jumlah 

onkos-ongkos yang berubah menurut tinggi rendahnya output yang 

diproduksikan. (Misalnya : ongkos untuk bahan mentah, upah, ongkos 

angkut dan sebagainya).  

3) Total Cost (TC) atau ongkos total adalah penjumlahan dari baik 

ongkos tetap maupun ongkos variable, TC = TFC + TVC.  

4) Average Fixed Cost (AFC) atau ongkos tetap rata-rata adalah ongkos 

tetap yang dibebankan pada setiap unit output.  
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AFC = TFC  
    Q 
 

(dimana Q = tingkat output)  

5) Average Variable Cost (AVC) atau ongkos variabel rata-rata adalah 

semua ongkos ongkos lain, selain AFC, yang dibebankan pada setiap 

unit output.  

AVC = TFC  
                Q 
6) Average Variable Cost (ATC) atau ongkos total rata-rata, adalah 

ongkos produksi dari setiap unit output yang dihasilkan.  

ATC = TC  
              Q 
 
7) Margiinal Cost (MC) atau ongkos marginal,adalah kenaikan dari 

Total Cost (TC) yang diakibatkan oleh diproduksinya tambahan satu 

unit output. Dan karena produksi 1 unit ouput tidak menambah (atau 

mengurangi) TFC, sedangkan TC = TFC + TVC maka kenaikan TC 

ini sama dengan kenaikan TVC yang diakibatkan oleh produksi 1 unit 

output tambahan.  

MC = ΔTC   = ΔTVC  
           DQ   DQ 
  

b.  Penerimaan (Revenue)  

Revenue yang dimaksud adalah penerimaan produsen dari hasil 

penjualan outputnya. Ada beberapa konsep Revenue yang penting untuk 

analisa perilaku produsen.  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



1)  Total Revenue (TR)  

Yaitu penerimaan total produsen dari hasil penjualan outputnya. Total 

Revenue adalah output kali harga output.  

TR = Q.P
Q 

2)  Average Revenue (AR)  

Yaitu penerimaan produsen per unit output yang ia jual.  

AR = TR = QPQ. = P
Q 

          Q       Q 
Jadi Ar tidak lain adalah harga (jual) output per unit (=P

Q
).  

3)  Marginal Revenue (MR)  

Yaitu kenaikan dari TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan 1 

unit output.  

MR = ΔTR 
           DQ 

 
9.  Kinerja usaha pedagang batik 

Kinerja dalam suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prestasi yang 

diperlihatkan dalam rangka menungkatkan kuantitas maupun kualitas dari 

output yang dihasilkan. Untuk mengetahui kinerja dari suatu perusahaan 

dapat dilihat dari laporan keuangan, yaitu neraca perhitungan laba/rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Begitu 

juga dengan kinerja pedagang batik untuk meningkatkan keuntungan / 

pendapatan dari usahanya. Dengan demikian dapat dijelaskan pula bahwa 

baik buruknya kineja pedagang batik ditentukan oleh besarnya tingkat 

pendapatan dari kegiatan usaha dagangnya. 
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Salah satu tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan pendapatkan 

(keuntungan), oleh karena itu perusahaan harus menjual produknya dengan 

harga yang lebih tinggi dari ongkos-ongkos nya. Pendapatan merupakan 

penerimaan perusahaan dari hasil outputnya. Demikian halnya, dengan 

pedagang batik, mereka berdagang dengan tujuan untuk mendapatkan 

keuntungan. Bagi pedagang batik, pendapatan merupakan penerimaan dari 

hasil penjualan barang daganganya. 

Ditinjau dari sudut pandang perusahaan, keuntungan atau pendapatan 

adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan 

seluruh biaya yang dikeluarkan (Sadono, 1997: 387). Keuntungan diperoleh 

apabila hasil penjualan melebihi dari biaya produksi dan kerugian akan 

dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya produksi. Keuntungan atau 

pendapatan yang maksimum dicapai apabila perbedaan diantara hasil 

penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar. 

Dalam kondisi ekonomi seperti saat ini, setiap usaha disektor informal 

salah satunya pedagang batik pada pasar tradsional yaitu Pasar Klewer Solo 

dituntut untuk memiliki daya adaptasi yang tinggi dan manajemen strategi 

pemasaran yang baik untuk mengembangkan usahanya agar dapat bertahan 

dalam keadaan yang sulit sekalipun. Dibalik era perubahan yang terus 

menerus terjadi tentunya ada peluang usaha yang dapat dimanfaatkan secara 

lebih optimal. Dalam hal ini, usaha disektor informal diharapkan mampu 

mengidentifikasikan peluang yang muncul akibat adanya perubahan tersebut. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Imbang Sutrisno (2006) “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Pendapatan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta” menunjukkan bahwa variabel 

modal kerja, jam kerja, tingkat pendidikan dan lama usaha berpengaruh secara 

signifikan terhadap tingkat pendapatan pedagang kaki lima di Kota Surakarta. 

Sedangkan variabel umur tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan 

pedagang kaki lima di Kota Surakarta. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis 

yang dikemukakan bahwa faktor modal kerja, jam kerja, pendidikan, lama usaha 

dan umur diduga berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang kaki lima di 

Kota Surakarta. Nilai R2 yang dihasilkan pada model regresi sebesar 0,5132 

berarti 51,32% variasi variabel dependen (pendapatan dapat dijelaskan oleh 

variabel independenya : modal kerja, jam kerja, pendidikan, lama usaha, dan 

umur). Sedangkan sisanya yaitu 48,68% disebabkan variabel lain yang tidak ada 

dalam model. 

Muhammad Latief (2004) “Analisis factor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan usaha pedagang Pasar Gede Surakarta”. Hipotesis dalam penelitian 

ini menyebutkan bahwa diduga faktor modal kerja, pengalaman usaha, jam kerja, 

tingkat pendidikan dan pembukuan mempunyai pengaruh positif terhadap 

keberhasilan usaha pedagang, serta adanya dugaan bahwa modal kerja 

merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

pedagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel modal kerja, 

pengalaman usaha, jam kerja, tingkat pendidikan, dan dummy pembukuan 
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berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan usaha pedagang Pasar Gede 

Surakarta. Berarti hipotesis yang telah dikemukakan terbukti. 

Sedangkan faktor yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan usaha 

pedagang adalah jam kerja pedagang. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

kedua bahwa modal usaha merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap 

keberhasilan usaha pedagang tidak terbukti. Nilai R2 yang dihasilkan pada model 

regresi sebesar 0,878 berarti sebesar 87,8 % variasi variabel dependen 

(keberhasilan usaha) dapat dijelaskan oleh vatiabel independen nya (modal kerja, 

pengalaman usaha, jam kerja, pendidikan dan dummy pembukuan). Sedangkan 

sisanya yaitu sebesar 12,2% disebabkan variabel lain yang tidak ada dalam 

model. Variabel yang paling berpengaruh atau dominan dalam mempengaruhi 

keberhasilan usaha yang dinyatakan dalam jumlah perolehan keuntungan 

pedagang Pasar Gede Surakarta adalah jam kerja pedagang yang dibuktikan 

dengan nilai koefisien beta dari variabel jam kerja adalah yang paling besar, 

yaitu: 0,381 kemudian diikuti variabel tingkat pendidikan (0,159), urutan 

berikutnya adalah modal kerja, pengalaman usaha, dan keterlibatan proses 

pembukuan laporan keuangan. 

Wulaningsih (2005) “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan usaha pedagang pasar Klewer Surakarta”. Masalah yang hendak 

dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah apakah variabel-variabel total 

penjualan, modal kerja, lama usaha, jumlah tenaga kerja, umur, jumlah pelanggan 

tetap, tingkat pendidikan, letak kios, status persaingan, dan jenis kelamin 

pedagang mempengaruhi keberhasilan usaha pedagang Pasar Klewer Surakarta. 
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Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode survey. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang Pasar Klewer Surakarta. Besarnya 

sampel ditentukan dengan rumus Slovin yaitu sebesar 100 responden.  

Hasil analisis menunjukkan bahwa berdasarkan uji t, maka variabel yang 

positif dan signifikan mempengaruhi keberhasilan usaha pedagang Pasar Klewer 

Surakarta pada derajat signifikansi 10 % yaitu total penjualan dengan nilai t 

sebesar 5,235 dan probabilitas 0,000, modal kerja dengan nilai t sebesar 3,227 

dan probabilitas 0,002, dan lama usaha dengan nilai t sebesar 2,791 dan 

probabilitas 0,006. Sedangkan variabel yang negatif dan signifikan 

mempengaruhi keberhasilan usaha pedagang Pasar Klewer Surakarta pada derajat 

signifikansi 10 % yaitu jumlah tenaga kerja dengan nilai t sebesar -3,285 dan 

probabilitas 0,001, dan umur pedagang dengan nilai t sebesar -2,443 dan 

probabilitas 0,017. Sedangkan variabel jumlah pelanggan tetap, tingkat 

pendidikan, letak kios, status persaingan dan jenis kelamin adalah negatif dan 

tidak signifikan mempengaruhi keberhasilan usaha pedagang Pasar Klewer 

Surakarta. Berdasarkan perhitungan terhadap uji F, diperoleh nilai F hitung yaitu 

sebesar 20,470 dengan probabilitas 0,000, maka disimpulkan bahwa secara 

bersama-sama faktor total penjualan, modal kerja, lama usaha, jumlah tenaga 

kerja, umur, jumlah pelanggan tetap, tingkat pendidikan, letak kios, status 

persaingan, dan jenis kelamin mempunyai pengaruh yang signifikan/nyata 

terhadap keberhasilan usaha pedagang Pasar Klewer Surakarta pada tingkat 

signifikansi 10 %, hal ini berarti hipotesis pertama adalah terbukti kebenarannya.  
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Berdasarkan nilai R-Square, diperoleh nilai Adjusted R-Square sebesar 

0,684 atau 68,4 %, yang berarti bahwa 68,4 % variasi variabel keberhasilan usaha 

dapat dijelaskan oleh variasi variabel total penjualan, modal kerja, lama usaha, 

jumlah tenaga kerja, umur, jumlah pelanggan tetap, tingkat pendidikan, letak 

kios, status persaingan, dan jenis kelamin, sedangkan sisanya 31,6 % dijelaskan 

oleh variabel lain di luar model. Berdasarkan hasil regresi, nilai koefisien beta 

terbesar yaitu total penjualan, jadi hipotesis kedua tidak terbukti kebenarannya.  

C. Kerangka Penelitian 

Untuk lebih memudahkan dalam proses analisis permasalahan yang telah 

dikemukakan diatas, ada 3 variabel bebas (independent) yang berpengaruh 

terhadap Pendapatan pedagang batik di Pasar Klewer Solo (variabel dependen). 

Ketiga variabel tersebut adalah modal dagang, jam berdagang dan pengalaman 

berdagang. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka pemikiran 

Pada dasarnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh pendapatan 

setinggi-tinggi nya. Oleh karenanya perusahaan harus menjual produknya dengan 

harga yang lebih tinggi dari ongkos-ongkosnya (Boediono, 2002: 95). 

Modal Dagang 

Jam Dagang 

Pengalaman 
Berdagang 

Pendapatan 
Pedagang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Keberhasilan suatu usaha pedagang biasanya ditandai dengan adanya tingkat 

keuntungan/laba usaha/pendapatan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat pendapatan pedagang, diantaranya adalah modal dagang, jam dagang, dan 

pengalaman berdagang. 

Modal dagang dapat mempengaruhi pendapatan pedagang, karena 

semakin banyak modal yang dimiliki, maka akan memperbesar volume usaha dan 

diharapkan akan menambah laba usaha/pendapatan. Berdasarkan temuan 

wulaningsih (2005), diketahui bahwa modal kerja merupakan faktor yang 

berpengaruh paling besar/dominan terhadap pendapatan pedagang. Hal ini yang 

mendasari hipotesis bahwa modal dagang berpengaruh paling besar terhadap 

pendapatan usaha pedagang batik di Pasar Klewer Solo. 

D. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah:  

1. Diduga modal dagang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang batik. 

2.  Diduga jam berdagang baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang batik.  

3. Diduga pengalaman berdagang baik dalam jangka pendek maupun jangka 

panjang berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang batik 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada pedagang batik di Pasar Klewer yang 

terletak di Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar kliwon, Kota Surakarta. 

B.  Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder 

1. Data Primer adalah data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara 

secara langsung di lapangan yang dipandu dengan daftar pertanyaan 

(quisioner) atau angket yang dibuat sesuai dengan kebutuhan penelitian. 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung 

dengan para pedagang pasar. 

2. Data Sekunder adalah merupakan data penunjang yang diperoleh dari 

literaratur, media massa, laporan penelitian maupun dari Dinas Pengelola 

Pasar Kota Surakarta (DPPKS). 

C.  Metode Pengumpulan Data 

1.  Teknik Pengambilan Sampel 

Djarwanto dan Pangestu (1993: 107-108) mendefinisikan populasi 

atau universe adalah jumlah dari keseluruhan objek yang karakteristiknya 

hendak diduga. Sedangkan sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi 

yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili 

keseluruhan populasi. 
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Dalam menentukan sampel, penulis menggunakan pemilihan secara 

acak (random). Artinya bahwa setiap anggota dari populasi mempunyai 

kesempatan yang sama untuk dimasukkan sebagai sampel. Pemilihan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan pengundian, dan jumlah yang diambil 

sebanyak 85 responden dari total populasi sebanyak 541 pedagang batik di 

Pasar Klewer Solo dengan pertimbangan bahwa sampel dapat mewakili dari 

keseluruhan populasi yang ada. Dalam teori yang dikemukakan oleh Lexy 

(1995 : 165) bahwa pada penelitian non kualitatif, sampel itu dipilih dari 

suatu populasi yang dapat digunakan untuk mengadakan generalisasi. Jadi 

sampel benar-benar mewakili ciri-ciri suatu populasi. 

Metode atau teknik untuk memperoleh sampel yang acak dimana 

suatu sampel yang bersifat mewakili dapat diperoleh adalah melalui suatu 

proses yang disebut penarikan sampel secara acak, dimana setiap unsur 

dalam populasi mempunyai probabilitas yang sama untuk dapat terpilih 

dalam sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan 

berdasarkan metode porpusive sampling. Purposive sampling adalah metode 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan mengambil orang-orang yang 

terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel 

itu. Pengambilan sampel terkecil sebanyak 85 pedagang tersebut merupakan 

pembulatan dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus Slovin 

(Sevilla, et.al, 1993 : 161) sbb: 
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n =   N    

1+Ne
2 

  

n =  541 
  1+541 (0,1)2 

 
  n = 541 
   6,41 
 
  n =   84,39 
 
Dimana : 

n : Ukuran Sampel 

N : Ukuran Populasi 

e : Nilai kritis atau batas kesalahan yang diinginkan, yaitu sebesar 10% 

2.  Teknik Pengambilan data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan: 

a. Teknik Quisioner 

Dengan cara melakukan tanya jawab dan wawancara langsung kepada 

para responden (pedagang batik di Pasar Klewer Solo) yaitu memberikan 

serangkaian pertanyaan yang telah tersedia. 

b. Teknik Observasi 

Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap data-data yang 

dikumpulkan dan mengikuti perkembanganya selama penelitian. Cara ini 

digunakan untuk melengkapi teknik wawancara yang tidak terungkap 

dalam daftar pertanyaan. 
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c. Teknik Kepustakaan 

Studi pustaka diarahkan untuk memperoleh landasan teori yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Dasar-dasar teori diperoleh dari 

literatur-literatur dan buku-buku lain yang mendukung penyelesaian 

masalah yang ditulis. 

D.   Analisis Data 

a. Analisis Kuantitatif yaitu analisis dalam bentuk penghitungan angka-angka 

berdasarkan atas banyaknya data yang terkumpul dengan menggunakan alat 

uji statistik dan menggunakan regresi linear dengan model ECM (Error 

Corection Model) dengan dibantu oleh program komputer E-Views 4.0 

b. Analisis Kualitatif yaitu analisis yang bersifat subyektif dengan berdasarkan 

pandangan, pemikiran, dan penalaran secara teoritis untuk memberikan 

gambaran mengenai kesesuain kenyataan penelitian dengan teori. Dengan 

analisis kualitatif ini akan dianalisis mengenai data-data yang berhubungan 

dengan tujuan penelitian tersebut dan saran-saran dari berbagai pihak yang 

ada hubungan nya dengan pokok masalah.  

E.  Definisi Variabel Operasional 

1.  Variabel Dependen 

a. Pendapatan  

Dalam penelitian ini pendapatan usaha adalah variabel dependen 

(variabel terikat). Pendapatan usaha pedagang batik diukur dengan tingkat 

keuntungan/laba usaha yang diperoleh pedagang dalam menjalankan 

aktivitas usahanya. Laba usaha merupakan penerimaan uang yang didapat 
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oleh pedagang yang dihitung dari selisih total hasil penjualan produk dengan 

total biaya yang dikeluarkan. Total penjualan (total penerimaan) adalah 

jumlah penjualan barang yang diterima oleh pedagang dalam menjalankan 

usahanya. Sedangkan total biaya adalah jumlah biaya tetap ditambah biaya 

variabel yang terdiri dari ongkos-ongkos pembelian barang dari produsen, 

biaya gaji pegawai, biaya pajak retribusi, dan biaya lain-lain. Variabel ini 

dinyatakan dalam satuan rupiah. 

 2. Variabel Independen 

a.  Jam Berdagang  

Yang dimaksud jam berdagang adalah lamanya pedagang batik 

berada dipasar untuk menjual barang dagangannya, artinya waktu yang 

diperlukan oleh pedagang ketika sedang berdagang dalam satu hari di 

pasar. Variabel ini dinyatakan dalam satuan jam perbulan. 

b. Modal Dagang  

Modal Dagang adalah modal awal seorang pedagang batik pada 

saat memulai usaha berdagang batik. Para pedagang mendapatkan 

modalnya ada yang berasal dari modal sendiri dan ada yang berasal dari 

modal pinjaman. Modal sendiri disini diartikan sebagai modal yang 

berasal dari perorangan yang berdagang di pasar. Modal sendiri 

merupakan modal keluarga yang telah dikumpulkan kemudian digunakan 

untuk berdagang dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih. 

Sedangkan modal pinjaman disini dapat diartikan sebagai modal yang 
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dipinjam dari pihak lain, misalnya Bank, perorangan dan lain sebagainya. 

Variabel ini dinyatakan dalam satuan rupiah. 

c. Pengalaman Berdagang  

Adalah lamanya seorang pedagang menggeluti pekerjaannya yaitu 

berdagang batik di Pasar Klewer Solo. Atau bisa didefinisikan waktu 

yang telah dihabiskan oleh pedagang semenjak usaha itu berdiri dan 

sampai sekarang. Variabel ini dinyatakan dalam satuan tahun.  

 
F.  Metode Analisis Data  

1. Spesifikasi dan Pemilihan Model 

Analisis data digunakan untuk membuktikan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh variabel modal, jam, dan pengalaman 

dagang terhadap pendapatan pedagang batik di Pasar Klewer. Penelitian ini 

menggunakan Error Correction Model (ECM) untuk mengetahui perubahan 

pendapatan pedagang batik sebagai akibat dari perubahan variabel-variabel 

independen yang mempengaruhinya. 

a. Uji Pemilihan Model 

Dalam penelitian empiris, sebaiknya model yang akan digunakan 

diuji terlebih dahulu, apakah sebaiknya menggunakan bentuk linear atau 

log-linear. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam pemilihan 

bentuk fungsi model empirik antara lain metode transformasi Box-Cox, 

metode yang dikembangkan MacKinnon, White, dan Davidson atau lebih 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



dikenal dengan MWD test, metode Bara dan McAleer atau dikenal dengan 

B-M test dan metode yang dikembangkan Zarembaka (Modul 

Laboratorium Ekonometrika, 2003:40).  

Penelitian ini akan menggunakan metode yang dikembangkan 

oleh MacKinnon, White, dan Davidson (MWD test) untuk memilih bentuk 

fungsi model empirik. Untuk dapat mengaplikasikan MWD test ini 

pertama-tama kita membuat dua model regresi dengan asumsi: 

Model regresi 1: ECM Linear Berganda 

DPENDAPATANt =  c0 + c1 DMODALt + c2 MODALt-1 + c3 DJAMt + 

c4 JAMt-1  + c5 DPENGALAMANt + c6 PENGALAMANt-1 

+c9ECT ……………………………………………..(3.1) 

Model regresi 2: ECM Log-Linear 

DLPENDAPATAN t=  c0 + c1 DLMODALt + c2 LMODALt-1 + c3 

DLJAMt + c4 LJAMt-1 + c5 DLPENGALAMANt + c6 

LPENGALAMANt-1 + c9 

ECT……………………………………………….(3.2) 

Dari persamaan (3.1) dan (3.2) di atas selanjutnya kita 

menerapkan MWD test. Untuk menerapkan uji tersebut ada enam langkah 

yang perlu dilakukan, yaitu: 

1) Melakukan regresi terhadap persamaan (3.1) kemudian kita dapatkan 

nilai fitted dari Pendapatan dan kita namai dengan PendapatanF. 
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2) Melakukan regresi terhadap persamaan (3.2) kemudian kita dapatkan 

nilai fitted dari LPendapatan dan kita namai dengan LPendapatanF. 

3) Mencari nilai Z1 dengan cara mengurangkan nilai log dari 

PendapatanF dengan LPendapatanF. 

4) Mencari nilai Z2 dengan cara mengurangkan nilai antilog dari 

LPendapatanF dengan PendapatanF. 

5) Melakukan regresi dengan persamaan (3.1) dengan menambahkan 

variabel Z1 sebagai variabel penjelas. 

DPENDAPATANt =    c0 + c1 DMODALt + c2 MODALt-1 + c3 DJAMt + 

c4 JAMt-1  + c5 DPENGALAMANt + c6 PENGALAMANt-1 

+ c9 ECT + Z1................................................. …. (3.3) 

Bila Z1 signifikan secara statistik maka kita menolak model linear 

atau dengan kata lain model yang benar adalah log-linear. 

6) Melakukan regresi dengan persamaan (3.2) dengan menambahkan 

variabel Z2 sebagai variabel penjelas. 

DLPENDAPATANt=   c0 + c1 DLMODALt + c2 LMODALt-1 + c3 

DLJAMt + c4 LJAMt-1 + c5 DLPENGALAMANt + c6 

LPENGALAMANt-1 + c9 ECT + Z2 .................  (3.4) 

Bila Z2 signifikan secara statistik maka kita menolak model log-linear 

atau dengan kata lain model yang benar adalah linear. 
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b. Uji Stasioneritas 

Asumsi yang harus dipenuhi dalam model koreksi kesalahan 

Error Correction Model (ECM) adalah semua variabel bersifat stasioner. 

Keadaan stasioner adalah apabila suatu data runtut waktu memiliki rata-

rata dan memiliki kecenderungan bergerak menuju rata-rata (Kennedy 

dalam Kuncoro, 2004: 170).  

Uji kestasioneran data dapat dilakukan melalui pengujian terhadap 

ada tidaknya akar unit (unit root) dalam variabel. Adanya akar unit (unit 

root) akan menghasilkan persamaan regresi lancung (spurious 

regression). Pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi persamaan 

regresi lancung adalah dengan melakukan diferensiasi atas variabel 

endogen dan eksogennya, sehingga diperoleh variabel yang stasioner 

dengan derajat I(d).  

Kestasioneran data melalui pendiferensialan belum cukup, kita 

perlu mempertimbangkan keberadaan hubungan jangka panjang dan 

jangka pendek dalam model. Pendeteksian keberadaan kointegrasi ini 

dapat dilakukan dengan metode Johansen atau Engel-Granger. Jika 

variabel-variabel tidak terkointegrasi, kita dapat menerapkan VAR 

standar yang hasilnya akan identik dengan OLS, setelah memastikan 

variabel tersebut sudah stasioner pada derajat (ordo) yang sama. Jika 

pengujian membuktikan terdapat vektor kointegrasi, maka kita akan 

menerapkan ECM untuk single equation atau VECM untuk system 

equation (Irawan, 2005). 
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1) Uji Akar-akar Unit (Unit Roots Test) 

Uji ini digunakan untuk mendeteksi stasioneritas suatu data. 

Keadaan stasioner diperlukan untuk dapat membentuk persamaan 

yang mampu menggambarkan keadaan variabel di masa lalu dan di 

masa yang akan datang.  

Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk melakukan uji 

akar unit. Pengujian tersebut antara lain dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji Dickey-Fuller (DF), uji Augmented Dickey-Fuller 

(ADF), dan uji PP (Phillips-Perron). Pengujian akar-akar unit pada 

penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan uji Dickey-

Fuller (DF) dan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). 

2) Uji Derajat Integrasi (Degree of Integration Test) 

Apabila data yang diamati pada uji akar-akar unit ternyata 

tidak stasioner maka perlu dilakukan uji derajat intergrasi. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui pada derajat atau orde keberapa data 

yang diamati akan stasioner. Data runtut waktu dikatakan 

berintegrasi pada derajat d atau I(d) jika data tersebut perlu 

dideferensi sebanyak d kali untuk dapat menjadi data yang stasioner.  

c. Uji Kointegrasi (Cointegrating Test) 

Setelah uji stasioneritas melalui uji akar-akar unit dipenuhi dan uji 

derajat integrasi dipenuhi atau data telah mempunyai derajat integrasi 

yang sama, maka langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi. 
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Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah residual regresi yang 

dihasilkan stasioner atau tidak. Apabila data tersebut terkointegrasi, 

maka terdapat hubungan jangka panjang antar variabel.  

Uji statistik yang sering dipakai dalam uji kointegrasi adalah uji 

CRDW (Cointegration-Regression Durbin Watson), uji DF (Dickey 

Fuller) dan uji ADF (Augmented Dickey-Fuller). Namun, dalam 

penelitian ini digunakan metode Engel-Granger untuk uji kointegrasi 

dengan memakai uji DF dan ADF. 

d. Analisis Error Correction Model (ECM) 

1) Regresi Linier deret Waktu 

Dalam analisis ekonometrika, pemilihan model merupakan 

salah satu langkah penting disamping pembentukan model teoritis dan 

model yang dapat ditaksir, estimasi, pengujian hipotesis, peramalan 

dan analisis mengenai implikasi kebijakan dari model tersebut terlebih 

lagi jika analisis dikaitkan dengan pembentukan model dinamis yang 

perumusannya dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Spesifikasi model dinamik merupakan suatu hal yang penting 

dalam pembentukan model ekonomi dan analisis yang menyertainya. 

Hal ini dikarenakan sebagian besar analisis ekonomi berkaitan dengan 

analisis deret waktu (time series) yang sering diwujudkan dengan 

hubungan antara perubahan suatu besaran ekonomi dan kebijakan 

ekonomi pada suatu waktu serta pengaruhnya terhadap gejala dan 
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perilaku ekonomi di saat yang lain. Hubungan semacam ini telah 

banyak dicoba untuk dirumuskan dalam model linier dinamik (MLD). 

Pada dasarnya spesifikasi MLD lebih ditekankan pada struktur 

dinamik hubungan jangka pendek (short run) antara variabel 

dependen dengan variabel independen. Sedangkan teori ekonomi 

tidak terlalu banyak menggambarkan tentang model dinamik (jangka 

pendek), tetapi lebih memusatkan pada hubungan variabel dalam 

keseimbangan jangka panjang. Hal ini disebabkan perilaku jangka 

panjang akan selalu terfokus pada sifat jangka panjang. 

Di lain pihak banyak peneliti yang sudah puas dengan nilai R² 

yang tinggi dan kurang tanggap pada uji asumsi klasik 

(multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) dari alat 

analisis yang digunakan. Padahal R² yang tinggi hanyalah satu kriteria 

dipilihnya suatu persamaan regresi, namun bukan syarat utama dalam 

pemilihan model. Pada dasarnya R² yang tinggi dari hasil regresi atau 

estimasi tersebut adalah hasil regresi yang menyesatkan (spurious 

regression). 

Sehubungan dengan masalah diatas dan seiring dengan 

perkembangan metode ekonometrika, terdapat 2 metode yang dapat 

digunakan untuk menghindari regresi yang menyesatkan. Metode 

pertama adalah uji stasionaritas data yaitu dengan pembentukan 

model linier dinamik seperti model penyesuaian parsial (PAM), model 

koreksi kesalahan (ECM), model koreksi kesalahan Engle-Granger 
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(EG-ECM) dan model koreksi kesalahan Insukindro (I-ECM). Kedua 

dengan menggunakan uji stasionaritas data dan atau menggunakan 

pendekatan kointegrasi (cointegration approach), dimana pendekatan 

ini pada dasarnya merupakan uji terhadap teori dan merupakan bagian 

penting dalam perumusan estimasi MLD.  

2)  Pemilihan model Koreksi Kesalahan (ECM) 

Pemilihan terhadap ECM didasarkan pada pertimbangan 

bahwa data yang dianalisis adalah deret waktu (time series). Alat 

analisis ini menjadi lebih relevan jika variabel (data) yang digunakan 

sebagai penentu variabel dependen kebanyakan bersifat tidak 

stasioner, sebab salah satu persyaratan penting untuk mengaplikasi 

model regresi adalah dipenuhinya asumsi atau sifat data yang 

stasioner / normal / stabil dari variabel pembentuk persamaan regresi.  

Jika analisis regresi terhadap data deret waktu yang tidak 

stasioner dipaksakan, maka akibat yang akan timbul antara lain akan 

diperoleh koefisien regresi penaksir yang tidak efisien, peramalan 

berdasarkan persamaan regresi tersebut akan menyimpang serta uji 

baku yang umum untuk berkoefisien regresi menjadi tidak valid lagi 

(Insukindro, 1992:60 dalam Mulyanto, 1992:2). Lebih jauh 

disebutkan pula bahwa penyimpangan terhadap stasioner 

mengakibatkan prosedur pengujian hipotesis yang konvensional yang 

didasarkan pada uji t, uji F, uji chi square (R²) serta berbagai bentuk 

uji lain tidak valid atau akan didapat hasil yang menyesatkan 
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(Gujarati, 1997:707-709). Salah satu alternatif untuk memecahkan 

masalah variabel deret waktu yang mempunyai sifat non stasioner 

adalah dengan menggunakan beda pertama (first difference) dari 

masing-masing variabel, untuk model regresi yang dirumuskan. 

Transformasi ini biasanya menghasilkan sifat yang stasioner (Piazolo, 

1995:118 dalam Mulyanto, 1999:76). 

Dengan berbagai kelemahan yang terdapat pada variabel 

ekonomi deret waktu yang kebanyakan mempunyai sifat yang non 

stasioner, maka dalam penelitian ini digunakan pendekatan model 

koreksi kesalahan (Error Corection Model atau ECM). Sebelum 

melakukan estimasi dengan menggunakan ECM, maka dilakukan uji 

akar-akar unit dan uji derajat integrasi untuk mengetahui apakah data 

deret waktu yang digunakan stasioner atau tidak. Kemudian setelah 

variabel-variabel yang diamati memiliki derajat integrasi yang sama 

maka dilakukan estimasi regresi kointegrasi. Jika hasil uji tersebut 

memberikan hasil yang stasioner, dapat diputuskan bahwa model 

dinamik yang cocok adalah ECM (Kusumastuti, 1996:283 dalam 

Mulyanto, 1999:88). 

3) Keunggulan Pendekatan Error Corection Model (ECM) 

  Secara umum dapat dikatakan bahwa ECM sering dipandang 

sebagai salah satu model dinamik yang sangat populer dan banyak 

diterapkan dalam studi empiris, terutama sejak kegagalan model 

penyesuaian parsial (PAM) pada tahun 70’an dalam menjelaskan 
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perilaku dinamik permintaan uang serta munculnya pendekatan 

kointegrasi dalam analisis ekonomi deret waktu. 

ECM relatif lebih unggul jika dibandingkan dengan PAM, 

misalnya karena kemampuan yang dimiliki ECM dalam mencakup 

lebih banyak variabel untuk menganalisis fenomena jangka pendek 

dan jangka panjang, kemudian dapat mengkaji konsisten tidaknya 

model empiris dengan teori ekonometrika, serta dalam upaya mencari 

pemecahan mengenai persoalan variabel deret waktu yang tidak 

stasioner dan regresi yang menyesatkan pada analisis ekonometrika. 

 Selain itu ECM dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa 

pelaku ekonomi menghadapi adanya ketidakseimbangan dalam 

konteks bahwa fenomena yang diinginkan oleh pelaku ekonomi 

belum tentu sama dengan kenyataan sehingga penting untuk 

melakukan penyesuaian sebagai akibat adanya perbedaan fenomena 

aktual yang dihadapi antar waktu. Terakhir dengan menggunakan 

ECM dapat dianalisis secara teoritis dan empiris model yang 

dihasilkan konsisten dengan teori atau tidak. 

4) Penurunan Error Correction Model (ECM) 

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau model koreksi 

kesalahan (Error Correction Model, ECM). Metode ini dikembangkan 

oleh Engel dan Granger pada tahun 1987.  Error Correction Model 

(ECM) adalah suatu regresi tunggal yang menghubungkan diferensi 

pertama pada variabel bebas (Dyt) dan tingkatan variabel yang 
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dimundurkan (lagged level variable = Xt-1) untuk semua variabel 

dalam model. Keuntungan menggunakan model ECM ini terletak 

pada kemungkinan membedakan antara pola keseimbangan jangka 

panjang dan faktor jangka pendek. Selain itu ECM juga menghindari 

permasalahan regresi lancung (spurious regression) akibat data yang 

tidak stasioner yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan yang 

menyesatkan.  

Menurut Insukindro (1999: 2), ECM memiliki kemampuan 

dalam meliput lebih banyak variabel dalam menganalisis fenomena 

ekonomi jangka pendek dan jangka panjang dan mengkaji konsisten 

tidaknya model empirik dengan teori ekonomi, serta dalam usaha 

mencari pemecahan terhadap persoalan variabel time series yang tidak 

stasioner (non stationary) dan regresi lancung (spurious regression) 

atau korelasi lancung (spurious correlation) dalam analisis 

ekonometrika. Selain itu ECM dapat pula dipakai untuk menjelaskan 

mengapa pelaku ekonomi menghadapi adanya ketidakseimbangan 

(disequilibrium) dalam hal bahwa fenomena yang diinginkan 

(desired) pelaku ekonomi belum tentu sama dengan kenyataan yang 

terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian (adjustment) 

akibat dari adanya fenomena aktual (actual) yang terjadi antar waktu. 

Dengan menggunakan ECM, dapat pula dianalisis secara teoritik dan 

empirik apakah model yang dihasilkan sesuai dengan teori atau tidak. 
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Model ECM untuk penelitian ini mengacu pada model yang 

dikembangkan oleh Domowitz-Elbadawi (1987) yang diturunkan dari 

fungsi biaya kuadrat tunggal (single period quadratic cost function). 

Adapun tahapan penurunan persamaan Error Correction Model dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

a) Membuat hubungan persamaan dasar untuk menggambarkan 

hubungan antara tingkat pendapatan dengan modal, jam, dan 

pengalaman dagang.  

RPDPT*t  =  α0 + α 1 MODALt + α 2JAMt + α 3 PENGALAMANt  

..................................................................  (3.5) 

Keterangan: 

RPDPT* t             : Tingkat Pendapatan  yang diharapkan pada tahun t  

MODAL t     : Modal dagang pada tahun t  

JAM t       : Jam berdagang pada tahun t 

PENGALAMANt : Pengalaman  pada tahun t 

b) Membentuk fungsi biaya dalam formulasi ECM. Fungsi biaya tersebut 

mengacu pada fungsi biaya kuadrat tunggal Domowitz-Elbadawi 

(Insukindro, 1999: 5) yang dirumuskan sebagai berikut:  

Ct = e1 (Xt – Xt
*)2 +  e2  [(1 – B) Xt – ft  (1 – B) Zt ]

2 .............  (3.6) 
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Keterangan: 

C t
    : Biaya yang dihadapi oleh pelaku 

ekonomi 

e1 (Xt – Xt
*)2 : Biaya ketidakseimbangan 

e2 [(1- B) Xt – ft  (1 – B) Zt ]
2  : Biaya penyesuaian  

B  : backward-lag operator (t–1) 

Zt  : vektor variabel yang menentukan pendapatan pedagang batik.  

Dimana Zt = f (MODALt, JAMt, PENGALAMANt,) 

ft  : vektor deret yang memberi bobot pada Zt 

c) Meminimasi fungsi biaya kuadrat tunggal persamaan (3.6) terhadap 

variabel RPENDAPATANt sehingga didapatkan: 

Minimum C t à 
t

t

dPendapa

dC

tan
= 0 ...................................  (3.7) 

2e1 (RPDPTt – RPDPTt
*)+ 2e2 [(1 – B) RPDPTt  - ft  (1 – B) Zt ]= 0 

e1 (RPDPTt  - RPDPTt
*) + e2 [(1 – B) RPDPTt – ft (1 – B) Zt ]= 0 

e1 RPDPTt – e1 RPDPTt
* + e2 RPDPTt – e2 BRPDPTt  - e2 ft  (1- B) Zt = 0  

e1 RPDPTt + e2 RPDPTt  = e1RPDPTt
* + e2BRPDPTt + e2 ft  (1 – B) Zt 

(e1+ e2) RPDPTt  = e1RPDPTt
* + e2BRPDPTt + e2 ft  (1- B) Zt 

RPDPTt = (
21

1

ee
e
+

)PDPTt
* + (

21

2

ee
e
+

)BPDPTt + (
21

2

ee
e
+

) ft (1 – 

B)Zt  

Persamaan di atas identik dengan:  

RPDPTt = eRPDPTt
* + (1- e) BRPDPTt + (1 - e ) ft (1- B) Zt   (3.8) 
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Dimana  

e  = e1 / (e1 + e2 ) 

(1-e) = e2 / (e1 + e2 ) 

RPDPTt  : RPDPT aktual pada tahun t 

RPDPT t
* : RPDPT yang diharapkan pada tahun t 

BRPDPTt : RPDPTt – RPDPTt-1 

d) Melakukan substitusi persamaan (3.5) serta fungsi Zt = f (MODALt, 

JAMt, PENGALAMANt,) ke dalam persamaan (3.8) sehingga akan 

didapatkan persamaan: 

RPDPTt= e (α0 + α1 MODALt + α2JAMt + α 3 PENGALAMANt + (1- 

e) BRPDPTt + (1 - e)ft (1- B) (MODALt, JAMt, 

PENGALAMANt,)  

RPDPTt= α0e + α1e MODALt + α2e JAMt + α3e PENGALAMANt + 

(1- e) RPDPTt-1 + (1 - e)ft [(MODALt - MODALt-1) + (JAMt - 

JAMt-1) + (PENGALAMANt - PENGALAMANt-1)  

RPDPTt= α0e + α1e MODALt + α2e JAMt + α3e PENGALAMANt + 

(1- e) RPDPTt-1 + (1 - e)f1 (MODALt - MODALt-1) + (1-e)  f2 

(JAMt - JAMt-1) + (1 - e)f3 (PENGALAMANt - 

PENGALAMANt-1)  

RPDPTt= α0e + α1e MODALt + α2e JAMt + α3e PENGALAMANt + 

(1- e) RPDPTt-1 + (1 - e)f1 MODALt - (1 - e)f1 MODALt-1 + 

(1 - e)f2 JAMt - (1 - e)f2  JAMt-1 + (1 - e)f3 PENGALAMANt - 

(1 - e)f3 PENGALAMANt-1  
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RPDPTt= α0e + [α1e +(1- e)f1 ] MODALt + [α2e +(1- e)f2 ] JAMt +   

[α3e +(1- e)f3 ] PENGALAMANt  - (1 - e)f1 MODALt-1 - (1 - 

e)f2 JAMt-1 - (1 - e)f3  PENGALAMANt-1  + (1- e) RPDPTt-1 

Persamaan tersebut dapat diringkas menjadi: 

RPDPTt  =   c0 + c1 MODALt + c2 JAMt + c3 PENGALAMANt + c5 

MODALt-1 + c6 JAMt-1 +  c7 PENGALAMANt-1 + c9 

RPDPTt-1 ...........................................................  (3.9) 

Dimana:  

c0  = α 0e c5  = - ( 1 – e )f1 

c1 = α 1e + ( 1 – e )f1     c6   = - ( 1 – e )f2 

c2   = α 2e + ( 1 – e )f2   c7  = - ( 1 – e )f3 

c3  = α 3e + ( 1 – e )f3        c8   = - ( 1 – e )f4 

c4   = α 4e + ( 1 – e )f4        c9  = ( 1 – e ) 

e) Persamaan (3.8) di atas disebut sebagai Model Linear Dinamis 

(MLD), yang meliputi variabel independen sebagai fungsi dari 

variabel dependen pada periode tersebut, masa lalu, dan masa depan. 

Persamaan tersebut kemudian dikurangi dengan: 

RPDPTt=  c1 MODALt-1 + c2 JAMt-1 +  c3 PENGALAMANt-1  - c1 

MODALt-1 - c2 JAMt-1 - c3 PENGALAMANt-1  + MODALt-1 + 

JAMt-1 + PENGALAMANt-1  - MODALt-1 - JAMt-1 -

PENGALAMANt-1  + c9 MODALt-1 + c9 JAMt-1 +  c9 
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PENGALAMANt-1  - c9 MODALt-1 - c9 JAMt-1 - c9 

PENGALAMANt-1 ................................................. (3.10) 

Hasil dari pengurangan persamaan (3.9) dengan (3.10) yaitu: 

RPDPTt - RPDPTt-1=  c0 + c1 MODALt - c1 MODALt-1+ c2 JAMt - c2 

JAMt-1 + c3 PENGALAMANt - c3 

PENGALAMANt-1 + c5 MODALt-1 + c1 MODALt-1 

+ c9 MODALt-1 - MODALt-1+ c6 JAMt-1 + c2 JAMt-

1 + c9 JAMt-1 - JAMt-1 +  c7 PENGALAMANt-1 + 

c3 PENGALAMANt-1 +  c9 PENGALAMANt-1 -  

PENGALAMANt-1 + MODALt-1 + JAMt-1 + 

PENGALAMANt-1  -  c9 PDPTt-1 -  c9 MODALt-1 + 

c9 JAMt-1 + c9 PENGALAMANt-1........... (3.11) 

Persamaan di atas dapat disederhanakan sebagai berikut: 

RPDPTt - RPDPTt-1 =  c0 + c1 (MODALt - MODALt-1)+ c2 (JAMt - 

JAMt-1) + c3 (PENGALAMANt - PENGALAMANt-

1) + (c5 + c1 + c9 – 1) MODALt-1 + (c6 + c2 + c9 – 

1) JAMt-1  + (c7 + c3 + c9 -1) PENGALAMANt-1  

+(1-c9)  (MODALt-1 +  JAMt-1 + PENGALAMANt-

1 + RPDPTt-1) ...................................... (3.12) 
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Sehingga bentuk akhir dari persamaan ECM adalah: 

DPENDAPATANt=  c0 + c1 DMODALt + c2 MODALt-1 + c3 DJAMt + 

c4 JAMt-1  + c5 DPENGALAMANt + c6 PENGALAMANt-1 

+ c9 ECT. ........................................................... (3.13) 

Keterangan :  

Pendapatan : Pendapatan pedagang batik (Juta Rp) 

Modal :  Modal dagang (Juta Rp) 

Jam :  Jam dagang (Jam/Bulan) 

Pengalaman : Pengalaman dagang (Perbulan)        

ECT         : MODALt-1 + JAMt-1 + PENGALAMANt-1 - PENDAPATAN t-1 

c0              : Intersep 

c1, c2, c3, c4 : Koefisien asli regresi ECM dalam jangka panjang  

c5, c6, c7, c8 : Koefisien regresi ECM dalam jangka pendek 

c9 : Koefisen regresi error correction term (ECT) 

Bentuk persamaan model koreksi kesalahan (ECM) di atas dikenal 

sebagai ECM yang baku (standard error correction model). Untuk 

mengetahui spesifikasi model dengan ECM merupakan model yang valid, 

dapat dilihat pada hasil uji statistik terhadap koefisien ECT. Jika koefisien 

ECT bernilai positif dan signifikan, maka spesifikasi model yang diamati 

tersebut valid. Jika ECT tidak signifikan, berarti koefisien ECT sama 
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dengan nol, maka hasil estimasi persamaan di atas hanya diketahui 

koefisien jangka pendeknya, sedangkan koefisien jangka panjang dari 

variabel-variabel independen yang digunakan tidak diketahui padahal 

tujuan ekonometrika adalah kembali ke teori ekonomi yang terkait 

(jangka panjang). Sehingga dapat dikatakan jika ECT sama dengan nol 

maka tujuan studi empiris gagal. 

2. Uji Statistik 

Setelah hasil estimasi dari persamaan regresi di atas diperoleh, tahap 

berikutnya adalah pengujian terhadap hasil estimasi ECM, dimana uji 

tersebut meliputi dua bagian, yaitu uji statistik dan ekonometrika (uji asumsi 

klasik). Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat 

diukur dari goodness of fit-nya. Secara statistik, setidaknya hal ini dapat 

diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F, dan nilai statistik t.  

Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 

statistiknya berada di daerah kritis (daerah dimana Ho ditolak). Sebaliknya 

perhitungan statistik disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada 

dalam daerah dimana Ho diterima (Ghozali, 2005: 83). 

a. Uji t 

Uji t adalah pengujian koefisien regresi secara individual. Pada 

dasarnya uji ini untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing-masing 

variabel independen dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen, 
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dengan beranggapan variabel independen lain tetap atau konstan. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Hipotesisnya  

a) Ho : b1 = 0 

Artinya suatu parameter (b1) sama dengan nol atau variabel 

independen tersebut bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b) Ha : b1 ¹ 0 

Artinya suatu parameter (b1) tidak sama dengan nol variabel 

independen tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel dependen. 

2) Melakukan penghitungan nilai t sebagai berikut: 

1) Nilai t tabel  = KN;t 2α - ................................................ (3.15) 

Keterangan: 

a = derajat signifikansi 

N  = jumlah sampel (banyaknya observasi) 

K = banyaknya parameter 

2) Nilai t hitung  = 
( )i

i

Se b
b

 ................................................... (3.16) 

Keterangan: 

bi = koefisien regresi 

Se (bi)  = standard error koefisien regresi 
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3) Kriteria pengujian 

Gambar 3.1.  

Daerah Kritis Uji t. 

 

  

  

     Ho ditolak Ho diterima          Ho ditolak 

                                          -t α/2                             t α/2 

         (Sumber Damodar gujarati, 1997 : 116) 

4) Kesimpulan 

1) Apabila nilai –t tabel < t hitung < t tabel, maka Ho diterima. Artinya 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen secara signifikan. 

2) Apabila nilai t hitung > t tabel atau t hitung < - t tabel, maka Ho ditolak. 

Artinya variabel independen mampu mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

b. Uji F 

Uji F (Overall Test) dilakukan untuk menunjukan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Dengan derajat 

keyakinan 95% (a = 5%), derajat kebebasan pembilang (numerator) 

adalah k-1 dan penyebut (denumerator) adalah n-k.  
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Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan Hipotesis 

a) Ho : b1 = b2  = b3 = b4 = b5 = 0 

Artinya semua parameter sama dengan nol atau semua variabel 

independen tersebut bukan merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

b) Ha : b1 ¹ b2 ¹ b3 ¹ b4 ¹ b5 ¹ 0 

Artinya semua parameter tidak sama dengan nol atau semua 

variabel independen tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. 

2) Melakukan penghitungan nilai F sebagai berikut: 

a) Nilai F tabel = KNK -- ;1;Fa .................................................. (3.17) 

Keterangan: 

N  = jumlah sampel/data 

K = banyaknya parameter 

b) Nilai F hitung = 
( )

( )( )KN.R1
1KR

2

2

--
-

...................................... (3.18) 

Keterangan: 

2R  = koefisien regresi 

 N  = jumlah sampel/data 

 K = banyaknya parameter  
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3) Kriteria pengujian 

Gambar 3.2  

Daerah Kritis Uji F 

 

 

   

   Ho diterima  Ho ditolak 

                                           Fa 

    (Sumber Damodar Gujarati, 1997 : 116)   

4) Kesimpulan 

a) Apabila nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima. Artinya variabel 

independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap 

variabel dependen secara signifikan. 

b) Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. Artinya variabel 

independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan. 

c. Koefisien Determinasi (R²) 

Uji ini digunakan untuk menghitung seberapa besar variasi dari 

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Insukindro menekankan 

bahwa koefisien determinasi hanyalah salah satu dan bukan satu-satunya 

kriteria memilih model yang baik. Dengan demikian, bila suatu estimasi 
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regresi linear menghasilkan R² yang tinggi tetapi tidak konsisten dengan 

teori ekonomika yang dipilih oleh peneliti atau tidak lolos dari uji asumsi 

klasik, misalnya, maka model tersebut bukanlah model penaksir yang 

baik, dan seharusnya tidak dipilih menjadi model empirik. Hal semacam 

ini dalam analisis ekonometrika sering dikenal sebagai regresi lancung 

(spurious regressions) (Thomas dalam Insukindro, 1998). Koefisien 

determinasi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas secara 

serentak terhadap variabel terikat. Menurut Sumodiningrat (2002), R
2 

adalah sebuah fungsi yang tidak pernah menurun (nondecreasing) dari 

jumlah variabel bebas yang terdapat dalam model regresi. Bertambahnya 

jumlah variabel bebas, maka R
2 

akan meningkat dan tidak pernah 

menurun. Menurut Algifari (1997), untuk menginterpretasikan koefisien 

determinasi dengan memasukkan pertimbangan banyaknya variabel 

independen dan sampel yang digunakan dalam penelitian, khususnya 

dalam model regresi linier berganda, menggunakan koefisien determinasi 

yang telah disesuaikan (Adjusted R
2
). (Adjusted R

2
). Adapun rumus 

Adjusted R
2
, adalah sebagai berikut (Sumodinigrat, 2002) : 

Koefisien regresi yang digunakan adalah 2R  yang telah 

memperhitungkan jumlah variabel bebas dalam suatu model regresi atau 

2R  yang telah disesuaikan (Adjusted 2R atau 
2

R ).  

kN
N

RR
-
-

--=
1

)1(1 22
............................................................. (3.19) 
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Keterangan: 

N = jumlah sampel 

K = banyaknya variabel 

2R  = R-square 

2
R  = adjusted R-square 

Adapun untuk mengetahui variabel bebas yang berpengaruh 

paling dominan terhadap variabel terikat, dilakukan dengan melihat harga 

koefisien β. Semakin besar koefisien β suatu variabel bebas, maka akan 

semakin besar pengaruhnya terhadap variabel terikat.  

 
3. Uji Asumsi Klasik 

Dalam pengujian empirik dengan menggunakan data runtut waktu 

kepastian tidak ada masalah autokorelasi, adanya homoskedastisitas, dan 

linearnya bentuk fungsi yang digunakan merupakan prasyarat yang harus 

dipenuhi. Pengujian asumsi klasik ini merupakan salah satu langkah penting 

dalam rangka menghindari munculnya regresi linear lancung yang 

mengakibatkan tidak sahihnya hasil estimasi (Insukindro, Maryatmo, dan 

Aliman, 2003:189).  

a. Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah adanya suatu hubungan linear yang 

sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel 

bebas. Hal tersebut merupakan suatu masalah yang sering muncul dalam 
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ekonomi karena dalam ekonomi, sesuatu tergantung pada sesuatu yang 

lain (everything depends on everything else). Untuk mengetahui ada 

tidaknya multikolinearitas, dilakukan pengujian dengan metode Klein,  

yaitu membandingkan nilai r2 xi, xj (korelasi antar masing-masing 

variabel independen) dengan nilai R2y xi, xj,…..,xn (koefisien 

determinasi). Apabila nilai  R2 > r2 berarti tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. Apabila nilai  R2 < r2 berarti terjadi gejala 

multikolinearitas.  

Satu asumsi model regresi klasik adalah bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas diantara variabel yang menjelaskan termasuk dalam 

model. Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang “sempurna” 

atau pasti, di antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari 

model regresi (Gujarati, 157 : 1995). Masalah multikolinieritas bisa 

timbul karena berbagai sebab, Pertama sifat-sifat yang terkandung dalam 

kebanyakan variabel ekonomi berubah bersama-sama sepanjang waktu. 

Besaran-besaran ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama. Oleh 

karena itu, sekali faktor-faktor yang mempengaruhi itu menjadi operatif, 

maka seluruh variabel akan cenderung berubah dalam satu arah. Kedua, 

penggunaan nilai lag (lagged values) dari variabel-variabel bebas tertentu 

dalam model regresi ( Sumodiningrat, 281 : 2002). Metode yang 

digunakan untuk mendeteksi kolinieritas adalah dengan melihat nilai 

tolerance dan lawannya serta Variance Inflation Factor (VIF). Kedua 
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ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan 

oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel 

bebas menjadikan variabel terikat dan diregres terhadap variabel bebas 

lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih 

yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai 

tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 

1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinieritas yang tinggi. Nilai cut-

off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan nilai 

VIF di atas 10 (Ghozali, 57 : 2002).  

b. Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah faktor-

faktor pengganggu mempunyai variasi yang sama atau tidak seluruh 

observasi. Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi 

regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS 

tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tetapi masih 

tetap tidak bias dan konsisten). Heteroskedastisitas berarti varians 

variabel dalam model tidak sama (konstan). Konsekuensinya adanya 

heteroskedastisitas dalam model regresi adalah penaksir (estimator) yang 

diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar, 

walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan populasinya (tidak 

bias) dan bertambahnya sampel yang digunakan akan mendekati nilai 
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sebenarnya (konsisten). Ini disebabkan oleh varians-nya yang tidak 

minimum (tidak efisien) (Algifari, 85 : 2000).  

Ada beberapa metode untuk dapat mendeteksi ada tidaknya 

masalah heterokedastisitas dalam model empiris, seperti menggunakan uji 

Park (1966), uji Glesjer (1969), uji White (1980), uji Breusch-Pagan 

Godfrey. Dalam penelitian ini digunakan uji Park dengan langkah 

pengujian sebagai berikut: 

1) Melakukan regresi atas model yang digunakan, kemudian dari hasil 

regresi tersebut diperoleh nilai residualnya. 

2) Nilai residual tersebut dikuadratkan, kemudian diregresikan dengan 

variabel bebas sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut: 

ei
2  =  a0  +  a1X1  +  a2X2 ................................................... (3.20) 

3) Kemudian dari hasil regresi kedua tersebut dilakukan uji t:  

a) Apabila nilai t hitung > t tabel, maka Ho ditolak yang berarti terjadi 

masalah heteroskedastisitas dalam model.  

b) Apabila nilai t hitung < t tabel, maka Ho diterima yang berarti tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas dalam mo 

c. Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana kesalahan salah satu penguji 

dalam periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode 

lainnya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autukorelasi dilakukan 

dengan uji statistik Dubin Watson. Autokorelasi ditemukan jika terdapat 
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korelasi antara variabel gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien 

baik dalam sampel kecil maupun dalam sampel besar. Untuk variabel-

variabel bebas yang mengandung lagged dependent variable, uji Durbin-

Watson tidak dapat digunakan pada model ini. Nerloe dan Walls (1986) 

telah membuktikan bahwa uji Durbin-Watson digunakan pada model ini, 

maka nilai DW statistiknya secara asimtotik akan bias dan mendekati 

nilai 2 (Arief, 1993: 15). Salah satu cara untuk menguji ada tidaknya 

gejala autokerelasi adalah dengan Lagrange Multiplier Test yakni berupa 

regresi atas semua variabel bebas dalam persamaan regresi ECM tersebut 

dan variabel lag-1 dari nilai residual regresi ECM. Langkah dari 

Lagrange Multiplier Test adalah sebagai berikut: 

1) Melakukan regresi terhadap variabel independen dengan 

menempatkan nilai residual dari hasil regresi OLS sebagai variabel 

dependennya.  

2) Memasukkan nilai R² hasil regresi OLS ke dalam rumus (n- 1)R², 

dimana n adalah jumlah observasi.  

3) Membandingkan nilai R2 dari hasil regresi tersebut dengan nilai c² 

dalam tabel statistik Chi Square. Kriterianya adalah, jika: 

a) Apabila nilai (n-1) R2 > nilai tabel c² berarti tidak terjadi masalah 

autokorelasi. 

b) Apabila nilai (n-1) R2 < nilai tabel c² berarti terjadi masalah 

autokorelasi. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Deskripsi wilayah Kota Surakarta 

Deskripsi wilayah Kota Surakarta dalam penelitian ini mencakup 

beberapa aspek yang berhubungan dengan penelitian mengenai Pasar Klewer 

Solo, namun tidak dimasukkan dalam variabel operasional. 

a. Kondisi Geografis 

Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan sebutan “Kota Solo” secara 

umum merupakan dataran rendah dan berada antara pertemuan 

kali/sungai-sungai Pepe, Jene, dengan Bengawan Solo yang mempunyai 

ketinggian + 92 m dari permukaan laut dan terletak antara : 

- 110° 45’ 15’’ - 110° 45’ 35’’ Bujur Timur 

- 7° 36’ 00’’ - 7° 56’ 00’’ Lintang Selatan 

Kota Surakarta dibatasi oleh : 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali 

b. Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 

c. Sebelah Selatan: Kabupaten Sukoharjo 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 

Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,06 km2 yang terbagi 

dalam 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Kliwon, Jebres, dan Banjarsari. Dari lahan seluas itu, kurang lebih 

61,47%  nya dipakai untuk tempat pemukiman, sedangkan untuk kegiatan 

ekonomi juga memakan tempat yang cukup besar yaitu kurang lebih 20% 

dari luas lahan tersebut. Suhu udara rata-rata di Kota Surakarta berkisar 

antara 25,9 °C sampai dengan 27,9 °C. 

Curah hujan terbanyak jatuh pada bulan Desember dengan jumlah 

hujan sebanyak 27 kali yang mencapai sebesar 1.025,8 mm dan rata-rata 

curah hujan per harinya mencapai 37,59 mm. 

Tabel 4.1 Tinggi tempat dan kemiringan tanah di tiap kecamatan 
   Kota Surakarta 

No Kecamatan Tinggi tempat (meter) 
diatas permukaan laut 

Kemiringan 
tanah (°) 

1 Laweyan 80 – 110 0 – 40 
2 Serengan 80 – 100 0 – 40 
3 Pasar Kliwon 80 – 100 0 – 40 
4 Jebres 80 – 130 0 – 40 
5 Banjarsari 80 – 130 0 – 40 

       Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 2007 

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa ketinggian tempat Kota 

Surakarta berkisar antara 80 sampai 130 meter diatas permukaan laut, 

sedangkan kemiringan tanahnya berkisar antara 0° sampai dengan 40°. 

b.  Kondisi Demografis 

Wilayah Kota Surakarta terbagi kedalam 5 Kecamatan dan 51 

Kelurahan. Jumlah RW tercatat sebanyak 595 dan jumlah RT tercatat 

sebanyak 2.669 serta jumlah KK sebesar 130.440. Dengan demikian, 

maka rata-rata jumlah KK di setiap RT nya berkisar 49 KK. Luas wilayah 

terbesar di Kota Surakarta adalah Kecamatan Banjarsari dengan jumlah 
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13 Kelurahan, 169 RW, 851 RT, dan 39.281 KK. Hal tersebut dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.2  Luas wilayah, jumlah kelurahan, RW, RT, dan K  
     menurut per kecamatan di Kota Surakarta 

No Kecamatan Luas daerah 
(km2) 

Kelurah
an 

RW RT KK 

1 Laweyan 8,64 11 105 454 24.611 
2 Serengan 3,19 7 72 309 13.631 
3 Pasar Kliwon 4,82 9 100 424 20.709 
4 Jebres 12,58 11 149 631 32.208 
5 Banjarsari 14,81 13 169 851 39.281 

    Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 2007 
 

1. Kecamatan Laweyan terdiri dari : Kelurahan Pajang, Kelurahan 

Laweyan, Kelurahan Bumi, Kelurahan Panularan, Kelurahan 

Penumping, Kelurahan Sriwedari, Kelurahan Purwosari, Kelurahan 

Sondakan, Kelurahan Kerten, Kelurahan Karangasem, dan Kelurahan 

Jajar. 

2. Kecamatan Serengan terdiri dari : Kelurahan Joyotakan, Kelurahan 

Danukusuman, Kelurahan Serengan, Kelurahan Tipes, Kelurahan 

Kratonan, Kelurahan Jayengan, dan Kelurahan Kemlayan. 

3. Kecamatan Pasar Kliwon terdiri dari : Kelurahan Joyosuran, 

Kelurahan Semanggi, Kelurahan Pasar Kliwon, Kelurahan Gajahan, 

Kelurahan Baluwarti, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Kedung 

Lumbu, Kelurahan Sangkrah, dan Kelurahan Kauman. 

4. Kecamatan Jebres terdiri dari : Kelurahan Kepatihan Kulon, 

Kelurahan Kepatihan Wetan, Kelurahan Sudiroprajan, Kelurahan 

Gandekan, Kelurahan sewu, Kelurahan Pucang sawit, Kelurahan 
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Jagalan, Kelurahan Purwodiningratan, Kelurahan Tegalharjo, 

Kelurahan Jebres, dan Kelurahan Mojo Songo. 

5. Kecamatan Banjarsari terdiri dari : Kelurahan Kadipiro, Kelurahan 

Nusukan, Kelurahan Gilingan, Kelurahan Stabelan, Kelurahan 

Kestalan, Kelurahan Keprabon, Kelurahan Timuran, Kelurahan 

Katelan, Kelurahan Punggawan, Kelurahan mangkubumen, Kelurahan 

Manahan, Kelurahan Sumber, dan Kelurahan Banyu Anyar. 

Tingkat kepadatan penduduk Kota Surakarta pada tahun 2007 

mencapai 12.827 jiwa/km2. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi 

terdapat di Kecamatan Serengan yang mencapai angka 19.007 jiwa/km2. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.3   Luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kepadatan 
penduduk di Kota Surakarta 

Kecamatan Luas 
wilayah 

Jumlah 
penduduk 

Tingkat 
kepadatan 

Laweyan 8,64 109.447 12.648 
Serengan 3,19 63.429 19.007 
Pasar Kliwon 4,82 87.508 17.989 
Jebres 12,58 143.289 11.072 
banjarsari 14,81 161.247 10.955 

Jumlah 44,04 564.920 12.827 
        Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 2007 

Dengan tingkat kepadatan yang tinggi akan berdampak pada 

masalah-masalah sosial seperti perumahan, kesehatan dan juga tingkat 

kriminalitas. Jumlah angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2007 

mencapai 261.143 atau sebesar 50,67% dari seluruh penduduk Kota 

Surakarta. Jumlah angkatan kerja yang bekerja mencapai 89,14% dari 

jumlah total angkatan kerja, sedangkan sisanya yaitu 10,86% adalah 
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termasuk dalam kategori pengangguran terbuka. Penduduk wanita yang 

bekerja mencapai angka sebesar 42,81% dari jumlah angkatan kerja yang 

bekerja. Ini menunjukkan bahwa peran/kontribusi perempuan di Kota 

Surakarta cukup tinggi dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. 

c.   Kondisi Sosial Ekonomi 

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh 

besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan 

jasa. Keadaan perekonomian suatu daerah dapat dilihat melalui angka 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena hingga sampai saat ini 

PDRB masih digunakan sebagai ukuran kesejahteraan ekonomi atau 

tingkat perkembangan ekonomi suatu daerah tersebut dapat dihitung 

dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk, maka akan diperoleh 

ukuran pendapatan perkapita yang akan digunakan untuk perbandingan 

antara daerah satu dengan daerah lainya. Dengan melihat PDRB ini 

nantinya juga dapat diketahui besarnya kontribusi masing-masing sektor 

yang ada. Kontribusi suatu sektor adalah suatu peranan yang diberikan 

oleh masing-masing sektor terhadap PDRB. Dari masing-masing sektor 

tersebut dapat digunakan untuk mengetahui indikator perubahan struktur 

ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun, khusus nya dalam bidang perdagangan, hal ini 

menunjukkan bahwa Kota Surakarta memiliki potensi yang cukup besar 

untuk mengembangkan kegiatan perekonomianya baik dalam bidang 
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perdagangan, jasa-jasa, industri maupun lainya. Hal ini dapat dilihat 

dalam tabel di bawah ini : 

Tabel 4.4   PDRB Kota Surakarta menurut Lapangan Usaha Atas 
Dasar Harga Konstan  pada Tahun 2007 

No Lapangan Usaha 2006 2007 
1 Pertanian 2.855,22 2.899,10 
2 Penggalian 1.786,83 1.828,17 
3 Industri Pengolahan 1.134.134,37 1.173.422,60 
4 Listrik, Gas, dan Air Bersih 91.764,94 96.867,33 
5 Bangunan/konstruksi 482.295,37 528.770,39 
6 Perdagnagn, Hotel dan Restoran 1.059.091,72 1.126.471,69 
7 Angkutan dan Komunikasi 404.594,41 428.864,77 
8 Keuangan 401.749,42 425.590,18 
9 Jasa/Service 489.257,66 519.573,14 

 Jumlah 3.666.929,94 3.775.516,98 
        Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 2007 

Pada tabel 4.4 diatas dapat dijelaskan bahwa menurut Lapangan 

Usaha Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2006, sektor industri 

pengolahan memiliki kontribusi tertinggi (1.134.134,37) sebagai 

penyumbang PDRB Kota Surakarta dibandingkan dengan sektor-sektor 

yang lainya. Pada tahun 2007 sektor ini mengalami kenaikan sebesar 

39.288,3 sehingga menjadi 1.173.422,60. Sedangkan pada urutan kedua 

penyumbang PDRB Kota Surakarta terbesar adalah di sektor 

perdagangan, pada tahun 2006 sektor ini mencapai angka 1.059.091,72 

dan terjadi kenaikan pula di tahun 2007 menjadi 1.126.471,69 
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Tabel 4.5  Penduduk berumur 5 tahun keatas menurut tingkat 
pendidikan di Kota Surakarta tahun 2007 

No Pendidikan tertinggi ditamatkan Jumlah 
1 Tidak sekolah 25.184 
2 Belum tamat SD 73.979 
3 Tidak tamat SD 47.498 
4 Tamat SD 105.816 
5 Tamat SLTP 103.569 
6 Tamat SLTA 95.974 
7 Tamat Akademi 33.103 

        Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 2007 

Pada tabel 4.5 diatas dapat dijelaskan bahwa penduduk berumur 5 

tahun keatas menurut tingkat pendidikan pada tahun 2007 sebanyak 

485.123 jiwa. Jumlah terbesar pendidikan tertinggi yang ditamatkan 

adalah tamat SD dengan jumlah 105.816 jiwa. Sedangkan jumlah terkecil 

adalah tidak sekolah yaitu sebesar 25.184 jiwa. 

Tabel 4.6  Penduduk Berumur 15 tahun keatas yang Bekerja 
menurut Lapangan Usaha dan Jenis kelamin tahun 2007 

No Lapangan Usaha Laki-Laki Perempuan Jumlah 
1 Pertanian 1.463 418 1.881 
2 Industri 209 - 209 
3 Listrik, gas, dan air 30.305 17.974 48.279 
4 Bangunan/konstruksi 1.463 209 1.672 
5 Perdagangan 7.733 - 7.733 
6 Angkutan & Komunikasi 51.205 52.041 103.246 
7 Keuangan 10.450 1.672 12.122 
8 Jasa/Service 1.463 1.254 2.717 
9 Lainya 28.424 19.437 47.861 

 Jumlah 132.715 93.005 225.720 
        Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surakarta 2007 

Pada tabel 4.6 diatas dapat dijelaskan bahwa Penduduk berumur 

15 tahun keatas yang bekerja menurut Lapangan Usaha dan jenis Kelamin 

tahun 2007 sebanyak 225.720 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki yang 

bekerja sebanyak 132.715 jiwa, sedangkan penduduk perempuan yang 
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bekerja sebanyak 93.005 jiwa. Penduduk di Kota Surakarta terbanyak 

bekerja pada sektor angkutan dan komunikasi yaitu sebanyak 103.246 

jiwa, sedangkan yang terkecil bekerja pada sektor industri yaitu sebanyak 

209 jiwa. 

d.  Sarana Perekonomian 

1) Jumlah Pasar Tradisional di Kota Surakarta 

Tabel 4.7 Daftar Pasar Tradisional di Kota Surakarta 
Nama Pasar Alamat Pasar Jenis Pasar 

Pasar Ayam Jl. Serang Semanggi Unggas 
Pasar Ayu Balapan Jl. Monginsidi Kestalan Umum 
Pasar Bambu Jl. Tentara Genie Pelajar Nusukan Bambu/Kerajinan 
Pasar Bangunharjo Jl. KS. Tubun Manahan Umum 
Pasar Besi tua Jl. Serang Semanggi Besi tua 
Pasar Buah Jurug Jl. KH Maskur Jebres Buah-buahan 
Pasar Depok Jl. Balekambang lor/Depok Paasar binatang 
Pasar Elpabes Banjarsari Elektronik/pakaian/besi 
Pasar Gading Jl. Veteran Umum 
Pasar Gede Jl. Jenderal Urip Sumoharjo Umum 
Pasar Harjodaksino Jl. Kom. Yos Sudarso Umum 
Pasar Jebres Jl. Prof. W Z Yohanes Umum 
Pasar Joglo Jl. Kol Sugiyono Kadipiro Umum 
Pasar Jongke Jl. Dr. Rajiman Pajang Umum/Oleh-oleh 
Pasar Kabangan Jl. Dr. Radjiman Sondakan Perkakas RT 
Pasar Kadipolo Jl. Dr. Radjiman Penularan Sembako/Makanan 
Pasar Kembang Jl. Dr. Radjiman Sriwedari Bunga/Sembako 
Pasar Klewer Jl. Dr. Rajiman Gajahan Batik/Pakaian 
Pasar Kliwon Jl. Kapt. Mulyadi Kedunglumbu Umum 
Pasar Ledoksari Jl. Jend. Urip Sumoharjo Umum 
Pasar Legi Jl. Jend. S Parman Stabelan Umum 
Pasar Mebel Jl. A. Yani Gilingan Mebel 
Pasar Kandangsapi Jl. Brigjen. Katamso Kandangsapi Umum 
Pasar Mojosongo Komplek Jl. Sibela Mojosongo Umum 
Pasar Ngemplak Jl. A. Yani Gilingan Umum 
Pasar Ngumbul Jl. RM. Said Manahan Umum 
Pasar Notoharjo Jl. Semanggi Elektronik/Otomotif 
Pasar Nusukan Jl. Kapt. P Tendean Nusukan Umum 
Pasar Penumping Jl. Sutowijoyo Penumping Umum 
Pasar Purwosari Jl. Brigj. Slamet Riyadi Sondakan Umum 
Pasar Rejosari Jl. Sindutan Purwodiningratan Umum 
Pasar Sangkrah Barat Stasiun KA. Sangkrah Umum 
Pasar Sigosaren Jl. Gatot Subroto Kemlayan Sembako 
Pasar Sidodadi Jl. Brigjend. Selamet Riyadi Umum 
Pasar Sidomulyo Jl. S. Parman Gilingan Umum 
Pasar Tanggul Jl. RE. Martadinata Sewu Umum 
Pasar Tunggul Sari Jl. Untung Suropati Semanggi Umum 
Pasar Windujenar Jl. Seram Keprabon Umum 

  Sumber : www.kotasolo.info (yang telah diolah dari situs pemda solo) : 2007 
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2) Koperasi Primer, Pusat, dan Gabungan 

a) Koperasi Primer di Kota Surakarta tahun 2003 tercatat 

sebanyak 487 buah 

b) Koperasi Pusat di Kota Surakarta tahun 2003 tercatat sebanyak 

6 buah 

c) Koperasi Gabungan di Kota Surakarta tahun 2003 tercatat 

sebanyak 0 buah 

d) Jumlah Koperasi di Kota Surakarta tahun 2003 tercatat 

sebanyak 493 buah 

3) Industri 

Jumlah industri di Kota Surakarta tercatat sebanyak 821 unit yang 

terdiri dari: 

a) Industri hasil Pertanian dan Kehutanan sebanyak 296 unit. 

b) Industri Logam Mesin Kimia/Aneka sebanyak 525 unit  

4) Bank 

Berikut ini disajikan perekembangan jumlah bank dan kantor 

bank berdasarkan kegiatan usaha. Berdasarkan kegiatan usahanya, 

bank dibedakan menjadi Bank Konvensional dan Bank Syari’ah yang 

masing-masing dirinci menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan 

Rakyat (BPR). Dalam usahanya pedagang batik di Pasar Klewer tidak 

lepas dari lembaga keuangan bank, meskipun tidak semua pedagang 

batik menggunakan jasa bank 
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Tabel 4.8  Bank dan Kantor Bank menurut Kegiatan Usaha 
     di Propinsi Jawa Tengah 

Jenis Bank 2002 2003 
A. Bank Konvensional 

1. Bank Umum 
- Jumlah Bank 
- Jumlah Kantor 

2. BPR 
(a) BPR 

- Jumlah Bank 
- Jumlah Kantor 

(b) Lainya 
- Jumlah Bank 
- Jumlah kantor 

 
B. Bank Syari’ah 

a. Bank Umum 
- Jumlah Bank 
- Kantor bank 

 
b. BPR 

- Jumlah Bank 
- Kantor Bank 

 
 

37 
1.566 

 
 

578 
585 

 
3.786 
3.786 

 
 
 
2 
4 
 
 
2 
2 

 
 

37 
1.567 

 
 

582 
601 

 
3.786 
3.786 

 
 
 
2 

10 
 
 
2 
2 
 

 

2.  Deskripsi Pasar Klewer Solo 

Keraton, Batik, dan Pasar Klewer. Dari dahulu sampai sekarang 

sekurangnya tiga hal tersebut menjadi simbol dan filosofi identitas Kota 

Surakarta yang selama ini terkenal dengan sebutan “Solo Kota Budaya”. Hal 

ini dikaitkan dengan desentralisasi dan dinamika perekonomian yang akan 

menandai keberhasilan dan kemajuan kota ini untuk otonomi tidak lepas dari 

peran ketiga hal tersebut.  

Layaknya perekonomian sebuah kota yang didominasi oleh kegiatan 

pariwisata dan perdagangan barang dan jasa, begitu juga halnya dengan Kota 

Surakarta, kota yang lebih dikenal dengan Kota Solo ini sebagian besar 
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kegiatan perekonomianya mengandalkan sektor perdagangan, industri 

pariwisata, serta jasa. Eksistensi Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat 

dan Pura Mangkunegaran (sejak tahun 1745) menjadikan Surakarta sebagai 

poros sejarah, seni, dan budaya yang memiliki nilai jual. Nilai jual ini 

termanifestasi melalui bangunan-bangunan kuno, tradisi kerajaan yang 

terpelihara, dan karya seni yang menakjubkan, tatanan sosial penduduk 

setempat yang tak lepas dari sentuhan kultural dan spiritual keraton semakin 

menambah nilai daya tarik tersendiri.  

Salah satu tradisi yang berlangsung turun-temurun dan semakin 

mengangkat nama daerah ini adalah membatik. Seni dan pembatikan 

Surakarta menjadikan daerah ini menjadi salah satu pusat batik di Indonesia. 

Ambil contoh, batik produksi Danar Hadi dan Batik Keris yang pusatnya ada 

di Surakarta namanya telah mendunia di kalangan pencinta batik di seluruh 

dunia. Diperkuat pula oleh keberadaan galeri batik kuno terbesar dan 

terlengkap dalam menyajikan sejarah perbatikan yaitu Pasar Klewer yang 

juga dikenal sebagai sentra penjualan batik terbesar di Indonesia. 

 

a. Sejarah Pasar Klewer 

Pasar Klewer dirintis sejak penjajahan Jepang dimana warga 

Surakarta banyak mengalami kesulitan. Keadaan serba sulit ini karena 

harga-harga berbagai kebutuhan masyarakat termasuk sandang relatif 

mahal. Berawal dari kehidupan yang serba sulit ini kemudian sejumlah 

orang berinisiatif untuk berjualan pakaian dan kain. Kala itu lokasinya 
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terletak disebelah timur Pasar Legi atau kawasan Kantor Air Minum dan 

Pasar Burung. Sejumlah orang ini menjajakan pakaian dan kain dengan 

cara menggantungkan di pundak, dan berjalan hilir mudik di lingkungan 

tersebut. Yang tentu saja barang daganganya menjuntai kebawah tidak 

beraturan atau istilah orang jawa “kleweran”. Maka berhubung komunitas 

tersebut belum ada nama, maka disebutlah Pasar Klewer. Pemerintah pada 

saat itu menilai bahwa lokasi seputar Pasar Klewer jorok dan kotor, maka 

lokasi pasar dipindah di sebelah selatan Masjid Agung Surakarta atau di 

sebelah barat Gapura Keraton Kasunanan Surakarta, menyatu dengan Pasar 

Slompretan yang sudah ada sebelumnya. 

Sekitar tahun 1957 sampai 1958 Pasar Klewer diperluas ke barat, 

dengan memindahkan Pasar Sepeda ke alun-alun selatan dan Pasar Burung 

dipindah ke Widuran, karena lokasi ini akan digunakan khusus untuk 

berjualan tenun dan batik. Pada tahun 1969 kondisi pasar sudah tidak 

memenuhi persyaratan, baik secara  ekonomis, kesehatan, maupun untuk 

perkembangan kemajuan pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah 

kemudian merenovasi pasar hingga mencapai bentuk seperti yang sekarang 

ini, dengan pelaksana PT. SAHID yang bermitra dengan Bank Bumi Daya. 

Peresmianya dilakukan oleh presiden waktu itu Bapak H.M. Soeharto pada 

tanggal 7 Juni 1971 dengan nama tetap yaitu PASAR KLEWER. 

Melihat animo yang sangat luar biasa dimana Pasar Klewer 

berkembang sangat pesat, kenyataan ini memancing pedagang berjualan 

dilingkungan Pasar Klewer, sehingga keberadaanya sangat mengganggu 
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kelancaran arus lalu lintas dan pedagang yang punya Surat ijin Penempatan 

(SIP). Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Surakarta waktu itu 

dijabat oleh R. Hartomo pada tahun 1985 membangun Pasar Klewer Timur 

yang letaknya berhimpitan dengan Pasar Klewer lama, peresmianya 

dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah H.M. Ismail pada tanggal 17 

Desember 1986. Masih ingat waktu itu dalam memberikan sambutanya 

beliau mengatakan bahwa yang namanya Pasar Klewer ya hanya disini, 

tidak ada nama Pasar Klewer lainya. 

Pada puncak kejayaannya, era 1990-an, Pasar Klewer menjadi 

magnet utama ekonomi di Kota Solo. Perputaran uang mencapai Rp 8 

miliar per hari. Satu kios ukuran 4 meter persegi, saat itu bisa laku Rp 200 

juta. Kini ada 2.000-an pedagang yang menempati kios dan 500-an 

pedagang oprokan (tanpa kios).  

b. Keadaan Fisik Pasar Klewer Solo 

Di Pasar Klewer Solo terdapat 2 bagian pasar, yaitu dibagian barat 

yang luasnya mencapai 135x65 meter yang terdiri dari dua lantai dan Pasar 

Klewer bagian timur yang luasnya lebih kurang 85x65 meter terdapat 2064 

toko/kios/los yang dihuni oleh + 2.000 pedagang resmi. 

Di dekat kompleks Pasar Klewer tumbuh kegiatan ekonomi baru 

yang berkembang menjadi Pasar Cenderamata dan Pasar Kacamata. Pasar 

ini memang unik. Salah satu bentuk keunikan pasar ini, misalnya, bahwa di 

sepanjang koridor sempit dalam pasar itulah para pembeli dan penjual 

melakukan kesepakatan harga, atau tawar menawar. Unik, karena tawar 
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menawar dilakukan secara terbuka, di antara lalu-lalang orang –tak jarang 

satu atau dua orang di antara pengunjung menyenggol atau menabrak 

pengunjung lain yang tengah menawar atau memilih barang.  

Pasar Klewer merupakan pusat pasar dimana sebagian besar 

aktivitas warga Solo berpusat di sana. Dari pakaian atau tekstil yang 

mendominasi, makanan, sampai ke pernak pernik perhiasan dijual disana. 

Letaknya berdekatan dengan Keraton Solo dan alun-alun, sehingga hampir 

setiap hari daerah ini tak pernah sepi dari hiruk pikuknya jalan. Sejak 

dibangun tahun 1970, perkembangan pasar yang terdiri dari dua lantai ini 

memang pesat, higngga akhirnya menjadi salah satu pasar tekstil terbesar di 

Indonesia.  

c. Kontribusi Pasar Klewer terhadap Pemerintah Kota Surakarta 

Dari data Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) dan Dinas 

Pasar Klewer, pasar ini mampu menampung 1.467 pedagang dengan 

jumlah kios sekitar 2.064 unit. Hebatnya lagi, dari jumlah pedagang 

sebanyak itu, uang yang berputar setiap harinya (transaksi berjalan) 

berkisar antara Rp 5 miliar – Rp 6 miliar. Untuk per tahunnya, pasar ini 

menghasilkan pendapatan dari retribusi Rp 3 miliar. Jumlah yang cukup 

besar, karena jika dikalkulasi, jumlah pendapatan retribusi itu telah 

memenuhi hampir 5% RAPBD Kota Surakarta 2004 dari Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Rp 53.546.938.996. Bukan hanya itu, selain mendukung 

perekonomian daerah, keterkenalan Klewer sebagai pusat perdagangan 

tekstil juga turut mendukung dunia pariwisata di Kota Solo. Terbukti, 
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sampai sekarang pasar tersebut sering dijadikan alternatif untuk kunjungan 

para wisatawan. Dalam dunia pariwisata di Solo, antara keraton, Masjid 

Agung dan Pasar Klewer agaknya sudah menjadi satu kesatuan utuh yang 

kemudian membuat semacam garis kunjungan wisata. Bisa jadi, inilah jalur 

three in one bagi wisatawan. 

Masa sekarang ini, Pasar Klewer adalah salah satu nadi pusat 

perdagangan Kota Solo. Di pasar inilah enam kota lain di wilayah 

Surakarta; Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Karanganyar, dan 

Sragen, melakukan transaksi dagang tekstil,  termasuk di dalamnya batik. 

Ada juga pernik-pernik khas solo dan segala makananan khas. Lokasi yang 

strategis, yaitu berdekatan dengan bangunan bersejarah dan pusat budaya, 

Kraton Kasunanan Surakarta dan Masjid Agung, menjadikan Pasar Klewer 

sebagai salah satu pusat keramaian. 

d. Sebagai Pusat Grosir Batik  

 Pasar Klewer selalu identik dengan pasar batik, sebab  pasar ini 

merupakan grosir batik terbesar di Kota Surakarta. Mulai dari batik tulis, 

printing atau cetak, hingga batik cap, dari kain katun hingga kain sutra. 

Dengan berbagai macam motif batik yang ditawarkan pasar ini, diharapkan 

para wisatawan maupun para pembeli akan mendapatkan kesan tersendiri 

yang tak pernah didapatkan di pasar maupun pusat perbelanjaan batik lain 

pada umumnya. Sebab, di pasar ini koleksi jenis dan motif batiknya 

lengkap dan harganya pun cukup murah. Pasar ini juga menjadi pusat 

perbelanjaan kain batik terbesar di seluruh Jawa Tengah. Adapun harga 
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kain batik di pasar ini mulai dari belasan ribu hingga ratusan ribu rupiah, 

tergantung kualitas, motif, dan jenis kain batiknya.  

Sentra grosir kain batik ini menyediakan berbagai macam motif dan 

jenis batik, di antaranya batik tulis motif Solo, batik cap (print), dan motif-

motif batik lainnya. Ada juga berbagai jenis batik Surakarta, seperti batik 

asli Surakarta, batik antik kraton Surakarta, batik pantai kraton Surakarta, 

daster batik Surakarta, batik saerah Surakarta, batik putri Solo, batik 

“kelelawar” Surakarta, dan lain-lain. Selain itu, terdapat juga berbagai 

macam jenis batik Yogyakarta, Pekalongan, Banyumas, Madura, Betawi, 

dan berbagai jenis batik dari kota-kota lainnya. Di pasar ini juga 

menyediakan kain batik untuk baju, sprei, sarung bantal, dan segala 

aksesoris-aksesoris lain yang berbau batik. Saat membeli kain batik di pasar 

ini, setiap pengunjung disarankan untuk menawarnya terlebih dahulu. Jika 

pengunjung pandai menawar, harga yang diajukan penjual akan berkurang. 

Kesesuaian kualitas dengan harga mungkin juga menjadi patokan bagi 

penjual dalam menawarkan dagangannya. 

Menurut pengakuan para pembeli, berbelanja di pasar ini pasti tidak 

akan mengecewakan, sebab di samping harganya yang terjangkau, 

keramahan para penjual juga membuat para pembeli merasa nyaman. 

Untuk mencapai lokasi Pasar Klewer, bisa dimulai dari Terminal Tirtonadi. 

Dari terminal ini, wisatawan dapat naik angkutan kota atau taksi menuju 

lokasi pasar. Perjalanan dari Terminal Tirtonadi sampai ke Pasar Klewer 

biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Di sekitar kawasan Pasar 
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Klewer ini terdapat berbagai macam fasilitas, di antaranya area parkir, 

masjid, pusat informasi belanja, studio karaoke, kamar mandi, dan beberapa 

kios masakan khas Solo, yaitu thengkleng, racikan salat, krupuk karak, 

timlo Solo, sayur tumpang, dan lain-lain. (Kantor Pasar Klewer DPPKS, 

2006). 

3. Deskripsi Data Penelitian 

Dalam sub bab ini dilakukan analisis data yang dikumpulkan dari 

lapangan berdasarkan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada pedagang batik di 

Pasar Klewer Solo dengan judul penelitian mengenai “Analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pedagang batik di Pasar Klewer Solo Jawa Tengah” . 

Penelitian ini bertujuan apakah variabel modal dagang, jam berdagang, dan 

pengalaman berdagang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan 

pedagang batik di Pasar Klewer Solo. Kemudian variabel apakah yang paling 

dominan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang batik di Pasar 

Klewer Solo. 

Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut, maka dalam 

penelitian ini dipakai alat analisis data dengan menggunakan data-data yang telah 

diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 

sebanyak 85 orang pedagang batik dengan keseluruhan pedagang batik yang 

berjumlah 541 orang. Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis uji 

hipotesis yang pertama dan kedua adalah dengan menggunakan uji t pada regresi 

linear berganda dengan bantuan program program E-Views 4. 
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Sebelum sampai pembahasan yang lebih lanjut dalam penulisan ini, 

terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai karakteristik responden. Adapun 

karakteristik responden yang dimaksudkan adalah deskripsi mengenai variabel-

variabel yang diteliti, serta karakteristik responden lainya : 

1. Gambaran karakteristik responden. 

a. Tempat tinggal 

  Tabel 4.9  Distribusi tempat tinggal pedagang batik di Pasar klewer 

No Tempat tinggal Frequensi Persentase 
1 
2 

Di dalam wilayah Kota Surakarta 
Di luar wilayah kota Surakarta 

68 
17 

80% 
20% 

 Jumlah 85 100% 
  Sumber : Data Primer yang diolah, 2009 

 
Berdasarkan data yang diperoleh dari 85 responden terdapat 80% 

yang mengatakan bahwa pada saat ini para pedagang tersebut bertempat 

tinggal didalam wilayah Kota Surakarta, sedangkan sebanyak 20% 

mengatakan saat ini bertempat tinggal diluar wilayah Kota Surakarta, 

diantaranya yaitu di Klaten, Sukoharjo, Yogjakarta, Sragen, dan 

Karanganyar. 

b. Status kepemilikan kios 

  Tabel 4.10  Distribusi Status Kepemilikan Kios 
No Status kepemilikan kios Frequensi Persentase 
1 
2 
3 
4 

Milik sendiri 
Milik orang lain 
Menyewa 
Milik saudara 

53 
9 
17 
6 

62,35% 
10,59% 

20% 
7,06% 

 Jumlah 85 100% 
  Sumber : Data Primer yang diolah, 2009 
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 Berdasarkan data yang diperoleh, dari 85 responden sebanyak 62,35% 

yang mengatakan bahwa status kepemilikan kios yang ditempati untuk 

berdagang saat ini adalah milik sendiri, 10,59% mengatakan bahwa status 

kepemilikan kios yang ditempati berdagang saat ini adalah milik orang tua, 

kemudian sebanyak 20% mengatakan bahwa kios yang ditempati untuk 

berdagang saat ini berstatus menyewa, dan sisanya sebanyak 7,06% 

mengatakan bahwa kios yang ditempati untuk berdagang saat ini adalah milik 

saudara. Hal ini juga menandakan bahwasanya sebagian besar status 

kepemilikan kios pada pedagang batik di Pasar Klewer Solo adalah milik 

sendiri. 

c.Tempat Kulakan 

  Tabel 4.11  Distribusi Tempat Kulakan Barang Dagangan    
No Tempat Kulakan Frequensi Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

Sekitar Solo 
Wilayah Jawa Tengah 
Wilayah Pulau Jawa 
Wilayah Indonesia 
Mengimpor 

14 
24 
26 
18 
3 

16,5% 
28,24% 
30,60% 
21,16% 

3,5% 
 Jumlah 85 100% 

   Sumber : Data Primer yang diolah, 2009 
 

 Berdasarkan data yang diperoleh, dari 85 responden terdapat 16,5% 

yang membeli barang dagangan (kulakan) di sekitar Solo. Sebanyak 28,24% 

membeli barang dagangan di wilayah Jawa Tengah, kemudian sebanyak 

30,60% membeli barang dagangan di wilayah pulau jawa. Sedangkan 

sebanyak 21,16% mereka membeli barang dagangan di wilayah Indonesia, 

dan sisanya 3,5% mereka membeli barang dagangan dengan cara impor. Hal 
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ini juga menandakan bahwa produksi batik terbesar masih berada di pulau 

jawa, lebih khusus lagi di Jawa Tengah. 

d.Hari Kerja 

Tabel 4.12  Distribusi Jumlah Hari Kerja Pedagang Batik  
No Hari Kerja (dalam seminggu) Frequensi Persentase 
1 
2 
3 

5 hari kerja 
6 hari kerja 
7 hari kerja 

1 
23 
61 

1,2% 
27% 

71,8% 
 Jumlah 85 100% 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2009 

Berdasarkan tabel diatas, hari kerja yang dimaksudkan yaitu jumlah 

hari kerja dalam satu minggu. Berdasarkan data yang diperoleh dari 85 

responden terdapat 1,2% yang membuka kios selama 5 hari dalam satu 

minggu, kemudian sebanyak 27% membuka kios selama 6 hari dalam satu 

minggu. Sedangkan sebanyak 71,8% membuka kios selama 7 hari atau satu 

minggu tanpa hari libur. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar pedagang 

batik di Pasar Klewer Solo setiap harinya bekerja. 

e. Pendapatan Pedagang 

Pendapatan disini yang dimaksudkan adalah pendapatan bersih atau 

bisa diukur dengan besarnya nilai laba bersih yang diperoleh para pedagang 

batik dalam menjalankan usaha dagangnya. Semakin besar nilai laba bersih 

maka tingkat pendapatanya akan semakin tinggi pula. Laba bersih usaha 

berdagang diperoleh dari laba usaha setiap bulan dikurangi dengan 

pengeluaran setiap bulan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.13  Distribusi Pendapatan Pedagang Batik   
No Laba bersih usaha (Rp perbulan) Frequensi Persentase 
1 
2 
3 

<  5.000.000 
5.000.000 – 10.000.000 

>  10.000.000 

17 
23 
45 

20% 
27% 
53% 

 Jumlah 85 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2009 

No Variabel Minimum Maksimum Mean 
1 Pendapatan 1.167.500 54.955.000 13.544.697,65 

 

Berdasarkan analisis deskriptis, diketahui pendapatan terkecil 

pedagang batik di Pasar Klewer Solo sebesar Rp. 1.167.500,00 dan terbesar 

Rp. 54.955.000,00 serta rata-rata sebesar Rp. 13.544.697,65 

Dalam tabel frequensi diatas diketahui bahwa dari 80 responden 

terdapat 20% yang memperoleh pendapatan atau laba bersih perbulan 

dibawah Rp 5.000.000,00. Kemudian sebanyak 23% mengatakan 

memperoleh laba bersih perbulan antara Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp 

10.000.000,00. Sedangkan sebanyak 53% mereka mendapatkan laba bersih 

perbulan diatas Rp 10.000.000,00. Hal ini menggambarkan bahwa laba bersih 

yang diperoleh para pedagang batik di Pasar Klewer Solo dalam menjalankan 

usaha daganganya relatif besar. 

f. Modal Dagang 

Yang dimaksud modal dagang disini adalah jumlah uang yang 

digunakan oleh pedagang batik dalam memulai menjalankan usahanya. Untuk 

mengetahui besarnya modal dagang dari para pedagang batik dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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  Tabel 4.14  Distribusi Modal dagang Pedagang Batik    
No Modal Dagang Frequensi Persentase 
1 
2 
3 

<  50.000.000 
50.000.000 – 100.000.000 

>  100.000.000 

16 
24 
45 

19% 
28% 
53% 

 Jumlah 85 100% 
  Sumber : Data Primer yang diolah, 2009 

 
No Variabel Minimum Maksimum Mean 
1 Modal Dagang 10.000.000 300.000.000 112.882.352,9 

 
Berdasarkan analisis deskriptis, diketahui modal dagang terkecil yang 

dimiliki oleh pedagang batik di Pasar Klewer Solo sebesar Rp. 10.000.000,00 

dan terbesar Rp. 300.000.000,00 serta rata-rata sebesar Rp. 112.882.352,9 

Dalam tabel frequensi distribusi modal dagang diatas diketahui bahwa 

dari 85 responden terdapat 19% yang memiliki modal dagang dibawah Rp 

50.000.000,00. Kemudian sebanyak 28% mengatakan memiliki modal 

dagang antara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00. 

Sedangkan sisanya sebanyak 53% mereka memiliki modal dagang diatas Rp 

100.000.000,00. Hal ini menggambarkan bahwa modal dagang yang dimiliki 

para pedagang batik di Pasar Klewer Solo dalam menjalankan usaha 

daganganya relatif besar. 

 

g. Jam Dagang 

 Jam dagang per hari adalah waktu berdagang per hari yang digunakan 

oleh pedagang batik dari mulai berjualan sampai mengahirinya. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
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Tabel 4.15  Distribusi Jam Dagang per hari Pedagang Batik  
No Jam dagang per hari (jam) Frequensi Persentase 
1 
2 
3 

6-7 
8-9 

10-11 

24 
44 
17 

28% 
52% 
20% 

 Jumlah 85 100% 
  Sumber : Data Primer yang diolah, 2009 

No Variabel Minimum Maksimum Mean 
1 Jam dagang per hari 6 jam 10 jam 8 jam 

 
Berdasarkan analisis deskriptis, diketahui jam dagang terendah yang 

dijalankan oleh pedagang batik di Pasar Klewer Solo selama 6 jam/hari dan 

tertinggi adalah selama 10 jam/hari serta rata-rata selama 8 jam/hari. 

Dalam tabel frequensi distribusi jam dagang diatas diketahui bahwa 

dari 85 responden terdapat 28% yang bekerja atau menjalankan usaha 

dagangnya dari 6 jam sampai 7 jam per hari. Kemudian sebanyak 52% 

mengatakan bekerja dengan waktu antara 8 jam sampai dengan 9 jam perhari. 

Sedangkan sisanya sebanyak 20% mereka bekerja selama antara 10 jam 

sampai dengan 11 jam per hari. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian 

besar pedagang batik di Pasar Klewer Solo bekerja dengan waktu 8 jam 

sampai 9 jam per harinya. 

h. Pengalaman Dagang 

 Pengalaman berdagang merupakan lamanya seorang pedagang batik 

di Pasar Klewer Solo dalam menjalankan aktivitas usahanya sebagai 

pedagang batik yang dihitung dalan satuan tahun. Melalui tabel berikut ini 

dapat diketahui berapa lama mereka berdagang di Pasar Klewer Solo. 
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Tabel 4.16  Distribusi Pengalaman Dagang pedagang batik  
No Pengalaman berdagang Frequensi Persentase 
1 
2 
3 

< 10 tahun 
10 – 20 tahun 

> 20 tahun 

22 
44 
19 

26% 
52% 
22 % 

 Jumlah 85 100% 
Sumber : Data Primer yang diolah, 2009 

 
No Variabel Minimum Maksimum Mean 
1 Pengalaman dagang 5 tahun 35 tahun 16 tahun 

 
Berdasarkan analisis deskriptis, diketahui pengalaman berdagang 

yang telah dijalani pedagang paling sedikit adalah 5 tahun, paling lama 

adalah 35 tahun, dan rata-rata mereka sudah berdagang selama 16 tahun. 

Dalam tabel frequensi distribusi pengalaman berdagang diatas 

diketahui bahwa dari 85 responden terdapat 26% yang sudah bekerja atau 

menjalankan usaha dagangnya selama kurang dari 10 tahun. Kemudian 

sebanyak 52% mereka mengatakan sudah bekerja atau memiliki pengalaman 

usaha sebanyak 10 tahun sampai dengan 20 tahun. Sedangkan sisanya 

sebanyak 22% mereka memiliki pengalaman berdagang selama lebih dari 20 

tahun. Hal ini menggambarkan bahwa sebagian besar pedagang batik di Pasar 

Klewer Solo sudah bekerja atau telah memiliki pengalaman usaha yang 

cukup lama. 

B. HASIL ANALISIS 

Untuk membuktikan hipotesis yang telah dikemukakan, dilakukan 

analisis dari data yang telah diperoleh, yaitu data tentang pendapatan, modal 

dagang, jam dagang, dan pengalaman dagang. Alat analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan variabel dependen 
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pendapatan dan variabel independen sebanyak 3 variabel, yaitu modal dagang, 

jam dagang dan pengalaman berdagang.  

1. Pemilihan Model (MWD Test) 

Dalam melakukan suatu studi empiris, sebaiknya peneliti perlu 

melakukan pemilihan bentuk fungsi model empiris karena teori ekonomi tidak 

secara spesifik menunjukkan ataupun mengatakan apakah sebaiknya bentuk 

fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linear ataukah log-linear 

atau bentuk fungsi lainnya. Penelitian ini menggunakan MWD test untuk 

melakukan pemilihan bentuk fungsi model. Rule of thumb dari uji MWD 

adalah bila Z1 signifikan secara statistik, maka kita menolak hipotesis yang 

menyatakan bahwa model yang benar adalah bentuk linear atau dengan kata 

lain model yang benar adalah log-linear. Bila Z2 signifikan secara statistik, 

maka kita menolak hipotesis yang menyatakan bahwa model yang benar adalah 

bentuk log-linear atau dengan kata lain model yang benar adalah linear. Hasil 

uji MWD adalah: 
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1) Model Linier 

Tabel 4.17 . Hasil Uji MWD Linier 

 

Dependent Variable: D(PDPT) 
Method: Least Squares 
Date: 10/14/09   Time: 09:30 
Sample(adjusted): 2 85 
Included observations: 81 
Excluded observations: 3 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 4258670. 3782707. 1.125826 0.2640 
D(MODAL) 0.081958 0.031203 2.626611 0.0105 
MODAL(-1) -0.766745 0.120277 -6.374811 0.0000 

D(JAM) 55489.00 25466.92 2.178866 0.0326 
JAM(-1) 95369.69 34247.52 2.784718 0.0068 

D(PGLMN) 1035962. 264604.7 3.915132 0.0002 
PGLMN(-1) 864299.2 407544.0 2.120751 0.0374 

ECT 0.872789 0.122480 7.125997 0.0000 
Z1 1165074. 757876.3 1.537288 0.1286 

R-squared 0.967871     Mean dependent var 964024.7 
Adjusted R-squared 0.964301     S.D. dependent var 16257352 
S.E. of regression 3071679.     Akaike info criterion 32.81779 
Sum squared resid 6.79E+14     Schwarz criterion 33.08384 
Log likelihood -1320.120     F-statistic 271.1225 
Durbin-Watson stat 2.167218     Prob(F-statistic) 0.000000 

      Sumber : Hasil Olahan E-views 4.1, 2009 
 

Dari hasil uji MWD tersebut di atas dapat kita lihat bahwa Z1 tidak 

signifikan secara statistik (Z1 = 0,1286). Hal tersebut berarti kita menerima 

model yang benar adalah linier. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian 

MWD untuk model log linier. 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



2) Model Log-Linier 

   Tabel 4.18. Hasil Uji MWD Log-Linier 

 

Dependent Variable: D(LPDPT) 
Method: Least Squares 
Date: 10/14/09   Time: 09:31 
Sample(adjusted): 2 85 
Included observations: 84 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.310029 1.472428 -0.210556 0.8338 
D(LMODAL) 0.195389 0.090274 2.164388 0.0336 
LMODAL(-1) 0.139784 0.142002 0.984378 0.3281 

D(LJAM) 0.765864 0.299165 2.560003 0.0125 
LJAM(-1) -0.436914 0.486163 -0.898700 0.3717 

D(LPGLMN) 0.940770 0.122691 7.667787 0.0000 
LPGLMN(-1) 0.002682 0.223085 0.012022 0.9904 

ECT 2.11E-10 9.37E-10 0.225614 0.8221 
Z2 -2.10E-09 2.01E-09 -1.044862 0.0294 

R-squared 0.987971     Mean dependent var 0.005784 
Adjusted R-squared 0.986688     S.D. dependent var 1.153100 
S.E. of regression 0.133040     Akaike info criterion -1.095373 
Sum squared resid 1.327479     Schwarz criterion -0.834928 
Log likelihood 55.00565     F-statistic 770.0165 
Durbin-Watson stat 2.791909     Prob(F-statistic) 0.000000 

     Sumber : Hasil Olahan E-Views 4.1, 2009 
 

Dari hasil uji MWD tersebut dapat kita lihat Z2 signifikan secara 

statistik (Z2 = 0,0294). Maka kita menolak hipotesis yang menyatakan bahwa 

model yang benar adalah bentuk log-linear atau dengan kata lain model yang 

benar adalah linear. 

Berdasarkan hasil uji MWD di atas, yaitu MWD linear dan MWD log-

linear, dapat diketahui bahwa Z1 tidak signifikan secara statistik (Z1 = 0,1286) 

dan Z2 signifikan secara statistik (Z2 = 0,0294) .dari hasil tersebut dapat kita 
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simpulkan bahwa model yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah 

model linier karena nilai Z1 nya tidak signifikan. 

2. Uji Stasioneritas  

a. Uji Akar-akar Unit (Unit Root Test) 

Pengujian akar-akar unit untuk semua variabel yang digunakan 

dalam analisis runtut waktu perlu dilakukan untuk memenuhi kesahihan 

analisis ECM (Error Correction Model). lni berarti bahwa data yang 

dipergunakan harus bersifat stasioner, atau dengan kata lain perilaku data 

yang stasioner memiliki varians yang tidak terlalu besar dan mempunyai 

kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya.  

Pengujian stasioneritas data yang dilakukan terhadap seluruh 

variabel dalam model penelitian yang penulis ajukan, didasarkan pada 

Dickey Fuller (DF) Test dan Augmented Dickey Fuller (ADF) Test, yang 

perhitungannya menggunakan bantuan komputer dengan program EViews 

4.1 Pengujian akar-akar unit dilakukan dengan memasukkan intersep 

namun tidak memasukkan trend waktu pada uji DF, dan dengan 

memasukkan intersep dan trend waktu pada uji ADF. 

Untuk uji akar-akar unit ini, apabila nilai hitung mutlak DF dan 

ADF lebih kecil dari nilai kritis mutlak MacKinnon maka variabel tersebut 

tidak stasioner, sebaliknya jika nilai hitung mutlak DF dan ADF lebih besar 

dari nilai kritis mutlak MacKinnon maka variabel tersebut stasioner. Hasil 

uji stasioneritas data dapat dilihat pada tabel 4.4 sebagai berikut: 
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Tabel 4.19  Nilai Uji Stasioneritas Dengan Metode DF dan ADF 
 pada Ordo 0. 

Nilai  Hitung Mutlak Nilai  Kritis Mutlak 
Variabel 

DF ADF DF ADF 

Pendapatan -4.217760 -4.235696 -2.8967 -3.4645 

Modal -4.108528 -4.199242 -2.8967 -3.4645 

Jam -3.670140 -3.780621 -2.8967 -3.4645 

Pengalaman -4.035855 -4.097503 -2.8967 -3.4645 

      Sumber: Hasil olahan E-views 4.1, 2009 
 

Dari tabel 4.19 menunjukkan bahwa Uji DF dengan nilai 

signifikansi 5%, nilai kritis mutlak adalah -2,8967 dan uji ADF dengan 

nilai kritis mutlak adalah -3,4645 dapat disimpulkan bahwa keempat 

variabel diatas adalah stasioner pada ordo 0 [I(0)] . Selain itu keempat 

variabel tersebut baik DF maupun ADF nilai hitung mutlaknya lebih besar 

daripada nilai kritis mutlaknya. 

b. Uji Kointegrasi 

Setelah uji stasioneritas melalui uji akar-akar unit dipenuhi, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan uji kointegrasi untuk mengetahui 

parameter jangka panjang. Uji statistik yang sering dipakai adalah uji 

CRDW, uji DF dan uji ADF. Namun, dalam penelitian ini digunakan 

metode Engel-Granger untuk menguji kointegrasi variabel-variabel yang 

ada, dengan memakai uji statistik DF dan ADF untuk melihat apakah 

residual regresi kointegrasi stasioner atau tidak. Untuk menghitung nilai DF 

dan ADF terlebih dahulu adalah membentuk persamaan regresi kointegrasi 

dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS).  
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PENDAPATANt = c0 + c1MODALt + c2JAMt + c3PENGALAMANt  +  et    

.................................................................................................... .......(4.1) 

Hasil pengolahan uji kointegrasi ini dapat dilihat pada  tabel 4.17 

sebagai berikut: 

Tabel 4.20 Hasil Estimasi dengan Ordinary Least Square (OLS) 

Dependent Variable: PDPT 
Method: Least Squares 
Date: 10/14/09   Time: 09:35 
Sample: 1 85 
Included observations: 85 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

MODAL 0.087029 0.030601 2.844000 0.0056 
JAM 71060.35 22164.68 3.206017 0.0019 

PGLMN 1022944. 253569.3 4.034180 0.0001 
C 1323938. 2620590. 0.505206 0.6148 

R-squared 0.940264     Mean dependent var 13544698 
Adjusted R-squared 0.938051     S.D. dependent var 12191669 
S.E. of regression 3034449.     Akaike info criterion 32.73487 
Sum squared resid 7.46E+14     Schwarz criterion 32.84982 
Log likelihood -1387.232     F-statistic 424.9856 
Durbin-Watson stat 1.878033     Prob(F-statistic) 0.000000 

     Sumber : Hasil Olahan E-Views 4.1, 2009 

Dari hasil regresi kointegrasi, diperoleh nilai residunya, kemudian 

nilai residual tersebut diuji dengan menggunakan uji Dickey Fuller (DF) 

dan Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk melihat apakah nilai residual 

tersebut stasioner atau tidak. Hasil pengujian dengan uji DF dan ADF 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.21  Nilai   Uji   Kointegrasi  dengan   Metode DF  dan ADF 
     menggunakan tren dan intersep pada ordo 0[I(0)] 

 
Nilai  Hitung Mutlak Nilai  Kritis Mutlak 

Variabel 
DF ADF DF ADF 

Residu -4.857365 -4.884964 -2.8967 -3.4645 
Sumber: Eviews 4.1, data diolah, 2009 

Dari hasil uji kointegrasi metode DF dan ADF pada ordo 0[I(0)] 

dengan tingkat signifikansi 5% dapat kita ketahui baik untuk uji DF 

maupun ADF nilai hitung mutlaknya lebih besar dari nilai kritis mutlaknya, 

jadi nilai residual tersebut sudah stasioner pada tingkat signifikansi 5%. 

Setelah kita ketahui nilai residual sudah stasioner maka kita lanjutkan 

melakukan estimasi dengan menggunakan model dinamik ECM (Error 

Correction Model). 

3. Analisis dengan Error Correction Model (ECM) 

Model koreksi kesalahan (Error Correction Model) merupakan salah 

satu pendekatan model linear dinamis yang berkaitan dengan perilaku data 

runtut waktu. Model ini merupakan metode pengujian yang dapat digunakan 

untuk mencari model kesinambungan jangka pendek dan jangka panjang.  

Pada penelitian ini model analisis yang digunakan adalah Model 

Koreksi Kesalahan atau Error Correction Model (ECM). Sehingga model 

regresi fungsi pendapatan dengan model ECM adalah sebagai berikut: 

DPENDAPATANt =  c0 + c1 DMODALt + c2 MODALt-1 + c3 DJAMt + c4 JAMt-1  

+ c5 DPENGALAMANt + c6 PENGALAMANt-1 +  c9 ECT………….

 .......................................................................... (4.2) 
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Keterangan :  

Pendapatan  : Pendapatan pedagang batik (Juta Rp) 

Modal  :  Modal dagang (Juta Rp) 

Jam  : Jam dagang (Jam/Bulan ) 

Pengalaman  : Pengalaman dagang (Pertahun) 

Dimana    

DPendapatant    : RPendapatant – RPendapatant-1 

DModalt  : Modalt – Modalt-1 

DJamt  : Jamt – Jamt-1 

DPengalamant            : Pengalamant – Pengalamant-1       

ECT                            : MODALt-1 + JAMt-1 + PENGALAMANt-1  -  
PENDAPATAN  t-1 

c0  : Intersep 
c1, c2, c3, c4  : Koefisien asli regresi ECM dalam jangka panjang  
c5, c6, c7, c8    : Koefisien regresi ECM dalam jangka pendek 
c9   : Koefisen regresi error correction term (ECT) 
 
    Tabel 4.22 Estimasi dengan Error Correction Model (ECM) 

Dependent Variable: D(PDPT) 
Method: Least Squares 
Date: 10/14/09   Time: 09:33 
Sample(adjusted): 2 85 
Included observations: 84 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 5524693. 3558149. 1.552687 0.1247 
D(MODAL) 0.085325 0.030830 2.767563 0.0071 
MODAL(-1) -0.821143 0.111954 -7.334637 0.0000 

D(JAM) 63937.42 22895.12 2.792622 0.0066 
JAM(-1) 101536.1 32363.08 3.137406 0.0024 

D(PGLMN) 1017713. 256531.3 3.967210 0.0002 
PGLMN(-1) 857666.3 396009.6 2.165772 0.0335 

ECT 0.938391 0.111596 8.408847 0.0000 

R-squared 0.970588     Mean dependent var 13744.05 
Adjusted R-squared 0.967879     S.D. dependent var 16982998 
S.E. of regression 3043739.     Akaike info criterion 32.78546 
Sum squared resid 7.04E+14     Schwarz criterion 33.01697 
Log likelihood -1368.989     F-statistic 358.2853 
Durbin-Watson stat 2.077732     Prob(F-statistic) 0.000000 

    Sumber : Hasil Olahan E-Views 4.1, 2009 
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Dari Tabel 4.22 tersebut, estimasi model dinamis ECM dapat diperoleh 

fungsi regresi OLS sebagai berikut: 

DPENDAPATANt = 5524693+ 0,085325 D(MODAL) -0.821143 MODAL (-1) 

+ 63937,42 D(JAM) + 101536,1 JAM(-1) + 1017713 

D(PENGALAMAN) + 857666,3 PENGALAMAN(-1)  +  0,938391 

ECT.........................(4.3) 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan analisis ECM di atas, dapat 

diketahui besarnya nilai variabel ECT (Error Correction Term). ECT tersebut 

merupakan indikator apakah spesifikasi model dianggap baik atau tidak. Hal 

ini dapat dilihat dari besarnya tingkat signifikansi dan koefisien dari ECT. Jika 

variabel ECT signifikan pada derajat keyakinan 5% dan menunjukkan tanda 

positif, maka spesifikasi model sudah sahih (valid).  

 Tingkat signifikansi dari ECT menunjukkan angka 0,0000 berarti 

signifikan pada α = 5%. Hal ini berarti bahwa spesifikasi model yang dipakai 

adalah tepat dan mampu menjelaskan variasi dinamis. Variabel jangka pendek 

dari model persamaan tersebut dapat ditunjukkan oleh MODAL(-1), JAM(-1), 

dan PENGALAMAN(-1). Sedangkan variabel jangka panjang dari model 

persamaan tersebut ditunjukkan oleh, DMODAL, DJAM, dan 

DPENGALAMAN. Koefisien regresi jangka pendek dari regresi ECM 

PENDAPATAN ditunjukkan oleh besarnya koefisien pada variabel-variabel 

jangka pendek di atas sedangkan koefisien regresi jangka panjang dengan 

simulasi dari regresi ECM PENDAPATAN diperoleh dari : 
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Konstanta  : c0 /c9 = 5524693 / 0,938391 = 5887410,5 

MODAL    : (c2+c9)/c9 = (0,085325 + 0,938391)/ 0,938391 = 1,0909269 

JAM          : (c4+c9)/c9 = (63937,42 + 0,938391)/ 0,938391 = 68136,159 

PGLMN    : (c6+c9)/c9 = (1017713 + 0,938391)/ 0,938391 = 1084530,8 

Jangka panjang merupakan suatu periode yang memungkinkan 

mengadakan penyesuaian penuh untuk setiap perubahan yang terjadi. Variabel 

DMODAL, DJAM, dan DPENGALAMAN  merupakan variabel jangka 

panjang, berarti jika ECT-nya signifikan pada tingkat signifikansi 5% maka 

ada hubungan ECM dengan uji kointegrasi, sehingga koefisien regresi jangka 

panjang merupakan besarnya kekuatan pengaruh terhadap variabel dependen 

yang disebabkan oleh perubahan pada variabel independen dalam jangka 

panjang. 

4. Uji Statistik 

a. Uji t 

Uji t adalah uji secara individual semua koefisien regresi yang 

bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap variabel dependennya.  
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Kriteria pengujian uji t adalah sebagai berikut: 

          Gambar 4. 
           Daerah Kritis Uji t. 

 
  

  

     Ho ditolak Ho diterima          Ho ditolak 

                                        -1,697                            1,697 

         (Sumber Damodar gujarati, 1997 : 116) 

a. Apabila nilai –1,697 < t hitung < 1,697, maka Ho diterima. Artinya 

variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen 

secara signifikan. 

b. Apabila nilai t hitung > 1,697 atau t hitung < - 1,697, maka Ho 

ditolak. Artinya variabel independen mampu mempengaruhi variabel 

dependen secara signifikan.Hasil pengujian uji t adalah sebagai 

berikut: 

1) Pengaruh Variabel Independen  

Tabel 4.23 Pengaruh Variabel Independen Jangka Pendek Dan  
Jangka Panjang (Tingkat signifikan pada a = 5%) 

Variabel t-Statistic Prob. Kesimpulan 
C 1.552687 0.1247 Tidak Signifikan 

D(MODAL) 2.767563 0.0071 Signifikan 
MODAL(-1) -7.334637 0.0000 Signifikan 

D(JAM) 2.792622 0.0066 Signifikan 
JAM(-1) 3.137406 0.0024 Signifikan 

D(PENGALAMAN) 3.967210 0.0002 Signifikan 
PENGALAMAN(-1) 2.165772 0.0335 Signifikan 

ECT 8.408847 0.0000 Signifikan 
 Sumber: Hasil olahan E-Views 4.0, 2009, diolah 
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Hasil pengujian dengan uji statisik t adalah sebagai berikut: 

a) Koefisien regresi dari konstanta mempunyai nilai t hitung sebesar 

1,552687 dimana nilai probabilitasnya 0,1247 > 0,05  maka 

koefisien regresi tersebut tidak signifikan pada taraf signifikansi 

5%. Dengan kata lain konstanta secara statistik tidak berpengaruh 

terhadap pendapatan. 

b) Koefisien regresi dari D(MODAL) mempunyai nilai t hitung 

sebesar 2,767563 dimana nilai probabilitasnya adalah 0,0071 < 

0,05, maka koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf 

signifikansi 5%. Dengan kata lain D(MODAL) secara statistik 

berpengaruh terhadap pendapatan. 

c) Koefisien regresi dari MODAL(-1) mempunyai nilai t hitung 

sebesar  -7,334637 dimana nilai probabilitasnya 0,0000 < 0,05  

maka koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf signifikansi 

5%. Dengan kata lain  MODAL(-1) secara statistik  berpengaruh 

terhadap pendapatan. 

d) Koefisien regresi dari D(JAM) mempunyai nilai t hitung sebesar 

2,792622 dimana nilai probabilitasnya adalah 0,0066 <  0,05 maka 

koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf signifikansi 5%. 

Dengan kata lain D(JAM) secara statistik berpengaruh terhadap 

pendapatan. 

e) Koefisien regresi dari JAM(-1) mempunyai nilai t hitung sebesar  

3,137406 dimana nilai probabilitasnya 0,0024 < 0,05 maka 
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koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf signifikansi 5%. 

Dengan kata lain JAM(-1) secara statistik  berpengaruh terhadap 

pendapatan. 

f) Koefisien regresi dari D(PENGALAMAN) mempunyai nilai t 

hitung sebesar 3,967210 dimana nilai probabilitasnya adalah 

0,0002  > 0,05 maka koefisien regresi tersebut signifikan pada 

taraf signifikansi 5%. Dengan kata lain D(PENGALAMAN) 

secara statistik berpengaruh terhadap pendapatan. 

g) Koefisien regresi dari PENGALAMAN(-1) mempunyai nilai t 

hitung sebesar  2,165772 dimana nilai probabilitasnya adalah 

0.0335 > 0,05 maka koefisien regresi tersebut signifikan pada taraf 

signifikansi 5%. Dengan kata lain PENGALAMAN(-1) secara 

statistik berpengaruh terhadap pendapatan. 

h) Koefisien regresi dari ECT mempunyai nilai t hitung 8,408847  

dimana nilai probabilitasnya 0,0000 < 0,05, maka koefisien regresi 

tersebut signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan kata lain 

ECT secara statistik berpengaruh terhadap pendapatan.  

a. Uji F 

Uji F adalah uji untuk mengetahui besarnya pengaruh yang terjadi 

pada variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel 

dependen. Nilai F hitung yang diperoleh dari model dinamik ECM adalah 

sebesar 358,2853 dengan probabilitas signifikansi sebesar 0.000000 yang 
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berarti sifnifikan pada taraf signifikansi 5% .Hal ini berarti bahwa dalam 

parameter jangka pendek dan jangka panjang variabel Modal, Jam, dan 

Pengalaman berdagang secara bersama-sama berpengaruh terhadap 

pembentukan pendapatan pedagang batik di Pasar Klewer Solo. 

b. Koefisien Determinasi (R²) 

Uji determinasi untuk mengetahui berapa persen perubahan variasi 

variabel independen dapat menjelaskan oleh perubahan variasi variabel 

dependen. Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai 

R2 adalah sebesar 0,970588 yang berarti 97,0588 % faktor jangka 

pendek dan jangka panjang tingkat Modal, Jam, dan Pengalaman dagang 

dapat menjelaskan variasi pembentukan pendapatan, sedangkan sisanya 

2,9412% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. 

4. Uji Asumsi Klasik 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik dari hasil penelitian. Uji yang digunakan 

meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

a. Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan suatu hubungan linear atau korelasi 

secara sempurna maupun tidak sempurna diantara beberapa atau semua 

variabel yang menjelaskan dalam model regresi. Salah satu cara untuk 

mengetahui ada tidaknya masalah multikolinearitas adalah menggunakan 

metode Klein yang dikemukakan oleh L.R. Klein, yakni dengan 
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membandingkan nilai r2 (korelasi antar masing-masing variabel 

independen) dengan R2 (koefisien determinasi). Jika R2 > r2 maka dapat 

dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Sebaliknya jika R2 < r2 

maka dinyatakan terjadi masalah multikolinearitas.  

Tabel 4.24 Hasil Uji Klein untuk Mendeteksi Multikolinearitas 

Variabel r r² R2 Kesimpulan 
DMODAL-DJAM 0.956093 0.9141138 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DMODAL-DPENGALAMAN 0.980543 0.9614646 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DMODAL-MODAL(-1) -0,501618 0,2516206 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DMODAL-JAM(-1) -0.458846 0.2105397 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DMODAL-PENGALAMAN(-1) -0.495766 0.2457839 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DJAM-DMODAL 0.956093 0.9141138 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DJAM-DPENGALAMAN 0.947228 0.8972409 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DJAM-MODAL(-1) -0.496500 0.2465123 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DJAM-JAM(-1) -0.498969 0.2489701 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DJAM-PENGALAMAN(-1) -0.485770 0.2359725 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DPENGALAMAN-DMODAL 0.980543 0.9614646 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DPENGALAMAN-DJAM 0.947228 0.8972409 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DPENGALAMAN-MODAL(-1) -0.490594 0.2406825 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DPENGALAMAN-JAM(-1) -0.452171 0.2044586 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
DPGLMN-PGLMN-1) -0,498652 0.2486538 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
MODAL(-1)-MODAL -0.501618 0.2516206 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
MODAL(-1)-JAM -0.496500 0.2465123 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
MODAL(-1)-PENGALAMAN -0.490594 0.2406825 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
MODAL(-1)-JAM(-1) 0.956130 0.9141846 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
MODAL(-1)-PGLMN(-1) 0.980543 0.9614646 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
JAM(-1)-DMODAL -0.458846 0.2105397 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
JAM(-1)-DJAM -0.498969 0.2489701 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
JAM(-1)-DPENGALAMAN -0.452171 0.2044586 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
JAM(-1)-MODAL(-1) 0.956130 0.9141846 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
JAM(-1)-PENGALAMAN(-1) 0.947212 0.8972106 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
PGLMN(-1)-DMODAL -0.495766 0.2457839 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
PGLMN(-1)-DJAM -0.485770 0.2359725 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
PGLMN(-1)-DPGLMN -0.498652 0.2486538 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
PGLMN(-1)-MODAL(-1) 0.980543 0.9614646 0.970588 Tidak ada multikolinearitas 
PGLMN(-1) JAM(-1) 0,947212 0,8972106 0,970588 Tidak ada multikolinearitas 
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Dari tabel 4.24 diatas dapat diketahui bahwa untuk semua korelasi 

variabel antar variabel bebas mempunyai nilai r2 yang lebih kecil 

dibandingkan dengan nilai R2. hal ini berarti spesifikasi model yang 

digunakan bebas dari masalah multikolinieritas 

b. Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi 

regresi yang mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS 

tidak efisien, baik dalam sampel kecil maupun sampel besar (tetapi masih 

tidak bias dan konsisten). Untuk menguji ada tidaknya masalah 

heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Park. Uji ini dilakukan melalui 

dua tahap regresi sebagai berikut: 

1) Melakukan regresi atas model yang digunakan dengan menggunakan 

OLS yang kemudian diperoleh nilai residualnya. 

2) Nilai residual yang didapat dari hasil regresi kemudian dikuadratkan, 

lalu diregresikan dengan variabel independen. Kemudian dilakukan 

uji secara statistik apakah αi berpengaruh secara statistik atau tidak. 

Jika hasil regresi menunjukkan αi tidak signifikan (pada derajat 

signifikansi 5%), maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

Sebaliknya, jika αi signifikan (pada derajat signifikansi 5%), maka 

terjadi masalah heteroskedastisitas. 
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     Tabel 4.25  Hasil Uji Park untuk Mendeteksi Heteroskedastisitas 
 

Dependent Variable: RESID01 
Method: Least Squares 
Date: 10/14/09   Time: 10:10 
Sample(adjusted): 3 85 
Included observations: 83 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -26860.01 3688947. -0.007281 0.9942 
D(MODAL) -0.000308 0.031034 -0.009912 0.9921 
MODAL(-1) -0.039396 0.124532 -0.316354 0.7526 

D(JAM) 261.5837 23344.36 0.011205 0.9911 
JAM(-1) 243.8092 32472.58 0.007508 0.9940 

D(PGLMN) 949.9786 258157.7 0.003680 0.9971 
PGLMN(-1) 733.2835 381728.0 0.001921 0.9985 

ECT_HETERO 0.039119 0.115501 0.338687 0.7358 

R-squared 0.001527     Mean dependent var 41.66584 
Adjusted R-squared -0.091664     S.D. dependent var 2930267. 
S.E. of regression 3061623.     Akaike info criterion 32.79821 
Sum squared resid 7.03E+14     Schwarz criterion 33.03135 
Log likelihood -1353.126     F-statistic 0.016387 
Durbin-Watson stat 1.984122     Prob(F-statistic) 0.999996 

      Sumber : E-Views 4.1, 2009 diolah  

Pada model faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan 

pendapatan pedagang di Pasar Klewer Solo, hasil pengujian menunjukkan 

probabilitas semua variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang 

tidak signifikan pada α = 5% seperti ditunjukkan oleh tabel 4.25.Dengan 

demikian dapat disimpulkan dalam model tersebut tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas.  

c. Autokorelasi 

Autokorelasi ditemukan jika terdapat korelasi antara variabel 

gangguan sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil 

maupun dalam sampel besar. Autokorelasi untuk model dinamis, seperti 
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ECM percobaan Durbin Watson (DW) tidak bisa digunakan untuk 

menguji ada tidaknya autokorelasi, karena DW statistik secara asimtotik 

akan biasa mendekati nilai 2 (Arief, 1993: 15). Oleh karena itu maka 

digunakan Langrange Multiplier Test, yakni berupa regresi atas semua 

variabel bebas dalam persamaan regresi ECM tersebut dan variabel lag-1 

dari nilai residual regresi ECM. Adapun hasil persamaan regresi ECM 

dapat dituliskan sebagai berikut: 

RESIDUt = c0 + c1 DMODALt + c2 DJAMt + c3 DPENGALAMANt  + c5 

DMODALt-1 + c6 DJAMt-1 + c7 DPENGALAMANt-1 + c9 ECT + 

RESIDUt-1 + et ...........................................(4.4) 

Dari model tersebut akan didapat nilai R², kemudian nilai ini 

dimasukkan dalam rumus sebagai berikut: (n- 1)R², dimana n adalah 

jumlah observasi.  

Selanjutnya nilai (n-1) R² diperbandingkan dengan c² (0,05). 

Dimana c² (0,05) adalah nilai kritis Chi Square yang ada dalam tabel 

statistik Chi Square. Jika (n-1)R² lebih besar dari c², maka terdapat 

masalah autokorelasi, dan jika sebaliknya maka tidak terjadi masalah 

autokorelasi. Hasil perhitungan Lagrange Multiplier Test ditunjukkan 

oleh tabel 4.26 
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Tabel 4.26  Hasil Lagrange Multiplier Test  untuk Mendeteksi 

              Autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.166646     Probability 0.145217 
Obs*R-squared 2.358509     Probability 0.124601 

     
Test Equation: 
Dependent Variable: RESID 
Method: Least Squares 
Date: 10/14/09   Time: 10:14 
Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -1150510. 3616621. -0.318117 0.7513 
D(MODAL) -0.000663 0.030600 -0.021651 0.9828 
MODAL(-1) 0.621367 0.436514 1.423475 0.1587 

D(JAM) 3174.985 22823.55 0.139110 0.8897 
JAM(-1) 50044.42 46770.10 1.070009 0.2880 

D(PGLMN) -5328.511 254610.4 -0.020928 0.9834 
PGLMN(-1) -706292.5 620236.2 -1.138748 0.2584 

ECT -0.679720 0.474876 -1.431364 0.1565 
RESID(-1) -0.719225 0.488619 -1.471953 0.1452 

R-squared 0.028077     Mean dependent var -1.04E-08 
Adjusted R-squared -0.075594     S.D. dependent var 2912562. 
S.E. of regression 3020643.     Akaike info criterion 32.78079 
Sum squared resid 6.84E+14     Schwarz criterion 33.04124 
Log likelihood -1367.793     F-statistic 0.270831 
Durbin-Watson stat 1.921801     Prob(F-statistic) 0.973504 

 Sumber : E-Views 4.1, 2009 diolah 

Hasil pengujian autokorelasi dengan menggunakan Lagrange 

Multiplier Test menunjukkan bahwa R2 = 0,028077, sehingga didapatkan 

(n-1) R2 = (85-1) x 0,028077 = 2,358468. Nilai  c² (1) dengan α = 5% 

adalah 3,84146. Sehingga 2,358468 < 3,84146 dan dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi terhadap variabel-variabel di 

dalam model. 
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5. Interpretasi Ekonomi 

a. Pengaruh Konstanta terhadap Pendapatan pedagang 

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) menunjukan bahwa 

nilai koefisien konstanta sebesar 5524693. Nilai konstanta tidak 

berpengaruh secara signifikan, hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas 

yang tidak signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5% yaitu 

sebesar 0,1247. 

b. Pengaruh Modal terhadap Pendapatan Pedagang 

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) menunjukkan 

bahwa variabel modal dalam jangka pendek mempunyai pengaruh negatif 

dan signifikan terhadap pendapatan pedagang. Hubungan yang negatif ini 

tidak sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang menyatakan bahwa 

variabel modal dalam jangka pendek mempunyai hubungan positif 

terhadap pendapatan. Koefisien regresi parsial variabel modal dalam 

jangka pendek sebesar -0,821143 dan signifikan pada tingkat signifikansi 

5% yang ditunjukkan dengan probabilitas tingkat signifikan sebesar 

0,0000. Hal ini berarti dalam jangka pendek jika modal dagang bertambah 

1 rupiah, maka akan menyebabkan  pendapatan berkurang sebesar 

0,821143 rupiah dan sebaliknya bila modal dagang berkurang 1 rupiah, 

maka akan pendapatan akan bertambah sebesar  0,821143 rupiah. 

Sementara itu, dalam jangka panjang variabel modal dagang 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. 
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Koefisien regresi parsial variabel modal dagang dalam jangka panjang 

sebesar 0,085325  dan dihasilkan probabilitas signifikan pada tingkat 

signifikansi 5% yaitu sebesar 0,0071. Hal ini berarti dalam jangka 

panjang  jika modal dagang bertambah 100.000 rupiah, maka akan 

menyebabkan  pendapatan bertambah sebesar 8.532,5 rupiah. 

Berdasarkan nilai probabilitas dan koefisien variabel modal dagang diatas 

menunjukkan bahwa dalam jangka panjang variabel modal dagang sangat 

berpengaruh terhadap pendapatan. 

Secara teoritis, variabel modal dagang ini dalam jangka pendek 

akan berdampak negatif terhadap pendapatan pedagang batik di Pasar 

Klewer Solo, karena dalam jangka pendek hasil pendapatan para 

pedagang akan digunakan untuk membayar kredit modal usaha ke 

lembaga keuangan seperti Bank, dll, selain juga sebagian untuk 

penambahan volume barang dagangan dengan tujuan ingin membesarkan 

usaha dagangnya. Oleh karena itu dalam jangka pendek jelas modal 

dagang memiliki pengaruh yang negatif terhadap pendapatan para 

pedagang itu sendiri. ini akan membuat pendapatan pedagang batik dalam 

jangka pendek menurun.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modal dagang 

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pedagang batik di 

Pasar Klewer Solo. Hal ini disebabkan dengan modal yang besar maka 

pedagang lebih terjamin dalam pengadaan barang, baik dalam hal 

kontinuitasnya maupun dalam hal variasi dan jenisnya. Dengan 
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kontinuitas yang terjamin maka segala kegiatan jual beli menjadi lancar 

dan tidak terganggu karena barang yang tidak tersedia. Adapun variasi 

dan jenis batik dan produk batik yang diperdagangkan akan memberikan 

alternatif kepada konsumen untuk memilih, sehingga konsumen relatif 

lebih tertarik untuk melakukan pembelian barang di tempat tersebut. Hal 

ini akan dapat meningkatkan pendapatan pedagang batik di Pasar Klewer 

Solo.  

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jangka 

pendek modal dagang berpengaruh negatif terhadap pendapatan 

pendapatan pedagang batik. Sementara itu dalam jangka panjang, modal 

dagang membawa pengaruh positif terhadap pendapatan pedagang batik 

yang ditunjukkan dengan probabilitas yang signifikan pada tingkat 

signifikansi 5%. 

c. Pengaruh Jam berdagang terhadapPendapatan 

Hasil estimasi Error Correction Model (ECM) menunjukkan 

bahwa variabel jam dagang dalam jangka pendek mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang batik. Hubungan 

yang positif ini sangat sesuai dengan hipotesis di awal penelitian yang 

menyatakan bahwa variabel jam dagang mempunyai hubungan positif 

terhadap pendapatan pedagang batik. Dalam jangka pendek, koefisien 

regresi parsial variabel jam dagang yaitu sebesar 101536,1 dan signifikan 

pada tingkat signifikansi 5% yang ditunjukkan dengan probabilitas 

tingkat signifikan sebesar 0,0024. Hal ini berarti dalam jangka pendek 
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jika waktu berdagang bertambah 1 jam, maka akan menyebabkan 

kenaikan pendapatan sebesar 101.536,1 rupiah. 

Sementara itu, dalam jangka panjang variabel jam dagang juga 

mempunyai pengaruh positif  dan signifikan terhadap pendapatan 

pedagang. Koefisien regresi variabel modal dagang dalam jangka panjang 

sebesar 63937,42 dan dihasilkan probabilitas signifikan pada tingkat 

signifikansi 5% yaitu sebesar 0.0066. Hal ini berarti dalam jangka 

panjang  jika waktu berdagang bertambah 1 jam, maka akan 

menyebabkan kenaikan pendapatan sebesar 63.937,42 rupiah.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jam berdagang  

berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pedagang batik di 

Pasar Klewer Solo. Hal tersebut disebabkan karena dalam berdagang 

batik, semakin awal atau semakin pagi para pedagangs batik dalam 

menjalankan usaha dagangya, maka akan semakin besar pula 

laba/pendapatan yang dia peroleh. Artinya secara empiris pedagang yang 

paling lama dalam menjalankan usaha (jam buka) dagangya selama satu 

hari, maka sudah barang tentu dia yang paling besar memperoleh 

pendapatannya apabila dibandingkan dengan para pedagang yang lebih 

sedikit jam buka dagangnya.  

Melihat dampak positif variabel jam dagang baik dalam jangka 

pendek maupun dalam jangka panjang dan signifikannya variabel tersebut 

terhadap pendapatan pedagang menunjukkan bahwa jam berdagang 
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sangat diperhitungkan sebagai faktor yang mempengaruhi besarnya 

tingkat pendapatan pedagang batik di Pasar Klewer Solo. 

d. Pengaruh Pengalaman berdagang terhadap Pendapatan 

Hasil estimasi ECM menunjukkan bahwa dalam jangka pendek 

variabel pengalaman berdagang memiliki hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap pendapatan pedagang batik. Dalam jangka pendek, 

koefisien variabel pengalaman berdagang sebesar 857666,3 dan 

signifikan pada tingkat signifikansi 5% dengan probabilitas 0.0335. 

Berdasarkan nilai probabilitas dan koefisien variabel pengalaman dagang  

ini menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel ini akan 

berpengaruh terhadap pendapatan pedagang batik. Artinya dalam jangka 

pendek jika pengalaman berdagang bertambah 1 tahun, maka akan 

menyebabkan kenaikan pendapatan sebesar 857.666,3 rupiah. 

Sementara itu dalam jangka panjang, variabel pengalaman 

berdagang juga memiliki hubungan yang positif dan signifikan. Koefisien 

variabel pengalaman dagang  sebesar 1017713 dan signifikan pada 

tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 0.0002. Hal ini berarti dalam jangka 

panjang  jika pengalaman berdagang bertambah 1 tahun, maka akan 

menyebabkan kenaikan pendapatan sebesar 1.017.713 rupiah.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengalaman 

berdagang berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pedagang 

batik di Pasar Klewer Solo. Tingkat pendidikan pedagang dalam 
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penelitian ini tidak diteliti, karena dalam suatu pasar tradisional tingkat 

pendidikan tidak mempengaruhi sukses atau tidaknya seseorang dalam 

berdagang . Seseorang dengan pendidikan rendah tapi dengan 

pengalaman yang lama dalam berdagang, maka dia akan lebih mengetahui 

karakter dan perilaku konsumen yang dihadapinya sehingga relatif lebih 

baik dalam menerapkan strategi dalam menawarkan barang agar 

konsumen mau membeli barang dagangannya. Hal tersebut yang tidak 

bisa dipelajari hanya lewat teori tapi lebih penting ke prakteknya di 

lapangan. Strategi yang baik dalam pemasaran atau menawarkan barang 

akan semakin meningkatkan pendapatan pedagang batik di Pasar Klewer 

Solo. 

Hubungan yang positif dan signifikan baik dalam jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang ini sangat sesuai dengan hipotesis di awal 

penelitian yang menyatakan bahwa variabel pengalaman dagang 

mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pembentukan 

pendapatan pedagang batik.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Modal dagang dalam jangka panjang berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan pedagang batik. Karena modal adalah faktor yang sangat 

penting bagi pedagang batik, semakin banyak modal yang digunakan maka 

volume barang dagangan juga semakin bertambah sehingga semakin banyak 

pula pendapatan yang akan diperoleh.  

2. Jam berdagang  baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang batik. Hal 

ini disebabkan karena didalam pasar, seorang pedagang satu dengan yang lain 

berbeda dalam membuka dagangannya mungkin ada yang membuka pada 

waktu pagi hari sampai sore hari dan ada juga yang mungkin pedagang pada 

waktu membuka dagangnnya pada siang hari sampai sore hari, serta dalam 

seminggu mereka bekerja ada yang hanya 5 hari, ada juga yang 6 hari, 

bahkan tidak jarang yang sampai 7 hari atau seminggu tanpa hari libur. 

Artinya semakin lama pedagang membuka usaha dagangnya maka semakin 

besar pula pendapatan yang akan diperoleh, maka jam berdagang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang batik.  
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3. Pengalaman berdagang baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka 

panjang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang 

batik. Hal ini disebabkan karena dengan pengalaman berdagang yang 

semakin lama, maka pedagang akan semakin mengetahui karakter dan 

perilaku konsumen, sehingga relatif lebih baik dalam mengelola manajemen 

strategi pemasaran dalam rangka meningkatkan pendapatanya. Selain itu, 

pola perdagangan di Pasar Klewer Solo yang masih bersifat tradisional, 

mengharuskan para pedagang untuk berlomba-lomba dalam mengambil hati 

konsumen nya, sehingga pada dasarnya mayoritas  pedagang dan pembeli 

sudah saling memahami dan mengerti bahkan saling mengenal diantara 

keduanya, hal ini terjadi karena model dagang yang diterapkan oleh pedagang 

batik di Pasar Klewer Solo adalah berbasis pelanggan, sehingga bagi para 

mereka yang sudah memiliki pengalaman berdagang yang cukup lama dan 

sudah cukup mahir dan terampil dalam menawarkan produk daganganya, 

maka dalam realitasnya usaha mereka tidak pernah sepi dari pembeli.   

4. Secara bersamaan, modal dagang, jam berdagang dan pengalaman berdagang 

sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pedagang batik 

atau secara serentak berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang batik.  

5. Uji validasi asumsi klasik yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi 

kriteria model, BLUE (best, linier, unbiased and estimated) dapat 

disimpulkan bahwa model ini telah terhindar dari gejala heteroskedastisitas 

,multikolinieritas dan autokorelasi berdasarkan pengujian-pengujian yang 

lazim.  
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B. Saran  

1. Hendaknya dapat menyisihkan sebagian dari laba yang diperoleh untuk 

menambah modal dagang karena modal sangat berpengaruh terhadap 

pendapatan atau mungkin dapat mengajukan pinjaman kepada Bank-bank 

perkreditan masyarakat guna memajukan usaha dalam berdagang batik, 

sehingga kontinuitas barang terjamin dan variasi barang dagangan dapat lebih 

banyak, sehingga diharapkan pendapatan juga dapat meningkat.  

2. Hendaknya para pedagang dapat melihat situasai pasar dalam menjual 

dagangannya mungkin dengan mulai membuka dagangannya pada pagi hari, 

selain itu akan lebih baik pula dalam rangka untuk mengoptimalkan 

pendapatan para pedagang dianjurkan bekerja 7 hari dalam seminggu artinya 

seminggu tanpa hari libur. 

3. Hendaknya para pedagang bisa lebih pintar dalam menawarkan barang 

dagangannya, misalnya dianjurkan bagi para pedagang untuk bisa mengikuti 

training pemasaran dan pembukuan yang baik agar bisa menambah 

pengalaman dalam berdagang sehingga dapat meningkatkan pendapatan. 

4.  Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat mencari variabel-variabel lain yang 

mungkin dapat mempengaruhi pendapatan pedagang batik.  

5. Bagi pemerintah daerah agar dapat memberikan pengertian kepada pedagang 

tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pekerjaan mereka, seperti 

membantu menyediakan dana atau modal bagi yang ingin mengembangkan 

usahanya dengan bunga yang rendah dengan jangka waktu pengembalian 

yang sesuai dengan kemampuan pedagang.  
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