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MOTTO 

 

Ø All about for my mom.... 

Ø Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 

kamu telah selesai (dari satu urusan), Kerjakanlah dengan sungguh – 

sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya 

kamu berharap. ( Q.S. Alam Nasyrah : 5 – 8 ). 

Ø Hidup Cuma sekali, nikmati dan lakukan hidup itu dengan tanggung 

jawab. 
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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PENDAPATAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL 

DI KABUPATEN SUKOHARJO 
(STUDI KASUS DI PASAR NGUTER KECAMATAN NGUTER) 

 
Oleh : 

Nur Rahmad Wahyudi 
F. 0106060 

 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan seberapa 
besar pengaruh modal, pengalaman, tenaga kerja, dan jam kerja terhadap 
pendapatan pedagang pasar tradisional di Pasar Nguter Kabupaten Sukoharjo. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
metode survey dengan kuesioner. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
simple random sampling, dalam teknik ini masing – masing elemen populasi 
memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi elemen sampel dipilih secara acak 
tanpa memperhatikan strata. Dengan dasar pengambilan sample menggunakan 
rumus Taro Yamane diperoleh jumlah sampel sebanyak 169 pedagang pasar 
tradisional dari 292 pedagang pasar tradisional. Teknik analisis data yang 
digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda dan uji 
statistik. 
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 Hasil analisis data menggunakan regresi linear berganda menunjukan 
bahwa variabel independen yaitu jumlah modal mempunyai pengaruh signifikan 
positif serta jumlah jam kerja mempunyai pengaruh signifikan positif pada tingkat 
keyakinan 95% terhadap besarnya pendapatan pedagang pasar tradisional. 
Sedangkan variabel independen pengalaman dan tenaga kerja tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan. Berdasar Analisis diperoleh koefisien determinasi R2 
sebesar 0,5569, hal ini berarti bahwa 55,69% variasi perubahan yang terjadi 
terhadap besarnya pendapatan pedagang pasar tradisional dipengaruhi oleh semua 
variabel independen sedangkan 44,31% dipengaruhi oleh variabel – variabel lain 
diluar model. Berdasarkan hasil uji F hitung > F tabel semua variabel independen 
secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen pada tingkat signifikansi 
5%.  
 Guna mengembangkan usaha, peningkatan pemasaran dan penjualan, serta 
tercapainya efisiensi produksi, pedagang pasar tradisional di Pasar Nguter 
Kabupaten Sukoharjo harus mendapatkan kebijakan pemerintah yang bertujuan 
tercapainya jalur pemasaran baru yang berasal dari luar Kabupaten Sukoharjo 
sebagai perluasan pemasaran, serta mendapatkan program – program pelatihan 
bagi pedagang secara lebih merata dan berkesinambungan guna meningkatkan 
pendapatan perkapita penduduk yang bermata-pencaharian di sektor informal. 
 
Kata Kunci : pedagang pasar tradisional, simple random sampling, regresi linear  

berganda, sektor informal 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap usaha di sektor informal dituntut memiliki daya adaptasi yang tinggi 

secara tepat dan usaha antisipasi perkembangan dalam lingkungan usaha agar 

sektor informal tersebut dapat bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun. 

Dibalik era perubahan yang terus-menerus terjadi, tentunya peluang usaha yang 

dapat dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini usaha di sektor informal 

diharapkan mampu mengidentifikasikan peluang yang muncul akibat adanya 

perubahan tersebut ( Harsiwi, 2003:2 ). 

Lapangan kerja pada sektor formal menjadi prioritas bagi para tenaga 

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

terjadi PHK pada sektor formal ini. Untuk itu perlu dikembangkan lapangan kerja 

pada sektor informal. Bahwa kelihatannya sektor informal tidak mampu 

menampung tenaga kerja seperti harapan kita, pada kenyataannya sektor informal 

bisa menjadi penyelamat bagi masalah 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 tenaga kerja ( Suryananto, 2005:1 ). 

 

 

Tabel 1.1 Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut 
Lapangan Usaha Utama Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 
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No Jenis Lapangan Usaha Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pertanian Tanaman Pangan 

Pertambangan dan Galian 

Industri 

Listrik, Gas dan air 

Konstruksi 

Perdagangan 

Komunikasi 

Keuangan 

Jasa 

55.088 

693 

47.608 

324 

26.431 

50.097 

13.441 

3.792 

36.610 

30.472 

666 

56.338 

310 

310 

55.679 

5.092 

2.158 

27.053 

85.560 

1.359 

103.946 

634 

26.741 

105.776 

18.533 

5.950 

63.663 

 Jumlah  234.084 178.078 412.162 

 Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo 2008 

Berdasarkan BPS Kabupaten Sukoharjo tahun 2008, penduduk usia 10 

tahun keatas yang bekerja pada lapangan usaha utama berjumlah 412.162 jiwa. 

Sedangkan jenis lapangan usaha utama yang menampung pekerja 10 tahun keatas 

terbanyak adalah dari sektor perdagangan dengan daya tampung sebesar 105.776 

pekerja. Sedangkan jenis lapangan usaha utama yang menampung pekerja 10 

tahun keatas paling sedikit adalah dari sektor listrik, gas, dan air sebanyak 634 

pekerja. 
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Tabel 1.2 Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin  

 dan Kelompok Umur di Kabupaten Sukoharjo Tahun 
2008 
 

Jenis Kelamin 
kelompok Umur L P Jumlah 

0-4 26.388 24.499 50.887 

05-9 30.603 29.063 59.666 

10-14 33.821 32.338 66.159 

15-19 36.126 35.804 71.930 

20-24 39.954 42.812 82.766 

25-29 39.293 42.481 81.774 

30-34 34.766 36.621 71.387 

35-39 31.632 33.384 65.016 

40-44 29.678 30.265 59.943 

45-49 25.972 25.030 51.002 

50-54 20.805 19.657 40.462 

55-59 16.011 15.990 32.001 

60-64 13.685 14.637 28.322 

65-69 12.062 13.630 25.692 

70-74 9.862 11.562 21.424 

75+ 13.634 15.214 28.848 

Jumlah 414.292 422.987 837.279 

Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo 2008 

Menurut Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 diatas, lapangan kerja usaha utama hanya 

menampung penduduk usia 10 tahun keatas sebesar 412.162 jiwa. Sedangkan 

penduduk Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2008 yang berumur 10 tahun keatas 

sebesar 726.726 jiwa. Ini berarti hanya 56,71% yang dapat bekerja menurut 
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lapangan usaha utama. Sedangkan sisanya sebesar 43,29% ada yang bekerja di 

sektor informal. 

Sekarang ini, banyak kota-kota yang tumbuh dan berkembang menjadi 

kota yang lebih besar dan  lebih maju. Perkembangan kota-kota ini dipengaruhi 

oleh beberapa faktor penting, Salah satunya adalah faktor perdagangan. Semakin 

pesatnya perkembangan kota dan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan, 

maka hal ini dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi pada kota tersebut. 

Semakin maju dan berkembangnya kondisi perekonomian kota tersebut, maka 

semakin mendorong adanya urbanisasi penduduk yang lebih besar dari desa 

menuju kota. Jika hal ini tidak diimbangi dengan adanya pembangunan di daerah 

pedesaan, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan pertumbuhan antara kota 

dengan desa. 

Ketidakseimbangan tersebut akan mengakibatkan terganggunya interaksi 

yang terjadi antara daerah pedesaan dan kawasan perkotaan. Padahal, dapat 

dikatakan bahwa desa merupakan penyokong kehidupan di kota. Desa merupakan 

produsen dan penyuplai kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat kota. 

Interaksi yang terjadi antara daerah pedesaan dan kawasan perkotaan perlu 

didukung dengan adanya tempat yang dapat mengakomodasi interaksi atau 

hubungan tersebut. 

Berkaitan dengan hal ini, desa sebagai produsen utama kebutuhan pokok 

bagi masyarakat kota memerlukan sebuah tempat yang dapat digunakan sebagai 

sarana pendistribusian barang-barang kebutuhan pokok tersebut. Salah satu tempat 

yang dapat mengakomodasi kegiatan distrbusi barang kebutuhan pokok tersebut 
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adalah pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk 

melakukan proses jual beli. Sehingga nantinya pasar dapat digunakan sebagai 

pusat perdagangan dan tempat pendistribusian barang antara produsen dan 

konsumen. 

Pasar dalam arti sempit adalah tempat permintaan dan penawaran bertemu, 

dalam hal ini lebih condong ke arah pasar tradisional. Sedangkan dalam arti luas 

adalah proses transaksi antara permintaan dan penawaran, dalam hal ini lebih 

condong ke arah pasar modern. Permintaan dan Penawaran dapat berupa Barang 

atau Jasa. Sedangkan secara umum pasar merupakan tempat pertemuan antara 

penjual dan pembeli (wikipedia.com). 

Usaha berdagang merupakan salah satu alternatif lapangan kerja informal, 

yang ternyata banyak menyerap tenaga kerja, seperti pedagang pasar tradisional. 

Kegiatan perekonomian dari sektor tradisional masih menjadi kegiatan jual beli 

yang terus bertahan di tengah-tengah persaingan era globalisasi sekarang ini. 

Salah satu kegiatan perekonomian dari sektor tradisional ini adalah adanya 

kegiatan jual beli yang berada di pasar tradisional. 

Oleh masyarakat pedesaan khususnya, pasar tradisional digunakan sebagai 

tempat membeli kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pasar tradisional juga 

digunakan sebagian masyarakat untuk mencari penghasilan guna memenuhi 

kebutuhan sehari-hari. Hal ini oleh sebagian masyarakat dalam mencari 

penghasilan dengan berbagai macam cara, ada yang menjual kebutuhan sehari-

hari dan ada juga yang menjual jasanya kepada calon pembeli. 
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Pasar tradisional merupakan salah satu lokasi yang menjadi objek 

penggerak perekonomian khususnya di daerah setempat jika dikelola dengan baik 

oleh instansi terkait. Karena tidak sedikit masyarakat yang melakukan transaksi 

perdagangan, baik barang dan jasa. 

Sektor informal dalam hal ini pedagang pasar tradisional dalam usahanya 

mendapatkan pendapatan banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: 

modal usaha, pengalaman usaha, tenaga kerja, jam kerja, dsb. Faktor –faktor 

tersebut dengan sendirinya atau bersama-sama mempengaruhi pendapatan yang 

diperoleh pedagang. 

Dengan bertitik tolak pada masalah yang dihadapi oleh masyarakat yang 

berkeinginan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di sektor informal, karena 

kurangnya lapangan pekerjaan di sektor formal khususnya di Kabupaten 

Sukoharjo dan uraian yang dijelaskan tersebut, maka peneliti menyusun penelitian 

dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Sukoharjo ( studi kasus di Pasar 

Nguter Kecamatan Nguter )”. 

B. Perumusan Masalah 

Untuk memberikan pedoman yang jelas dalam arah penelitian dari latar 

belakang yang diuraikan, maka beberapa masalah yang akan diteliti adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh besarnya modal, pengalaman usaha, tenaga kerja, 

dan jam kerja terhadap pendapatan yang diperoleh pedagang? 
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2. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap pendapatan yang 

diperoleh pedagang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini diadakan adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh besarnya modal, pengalaman usaha, tenaga 

kerja, dan jam kerja terhadap pendapatan yang diperoleh pedagang. 

2. Untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap besarnya 

pendapatan yang diperoleh pedagang. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Dunia Akademis 

Memberikan informasi yang mendukung teori-teori tentang kesempatan 

kerja di sektor informal khususnya pedagang kecil maupun menengah 

yang berada di pasar tradisional. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang untuk 

pengembangan dan pembinaan sektor informal, khususnya pedagang yang 

berada di pasar tradisional. Dari pasar tradisional ini dapat dikembangkan 

menjadi suatu lokasi kegiatan perekonomian yang berada di dalam 

masyarakat, yang dapat meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. 

Sehingga dari pasar tradisional ini dapat memberikan sumbangsih terhadap 
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pembangunan di daerah dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah 

(PAD) setempat. 

 

 

3. Bagi Masyarakat 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi peningkatan taraf hidup masyarakat 

golongan ekonomi lemah yang belum memiliki kesempatan kerja. 

4. Bagi Pedagang Pasar Tradisional 

Diharapkan mampu memberikan motivasi dan pengarahan bagaimana 

caranya mendapatkan keuntungan yang maksimal dari usaha perdagangan 

khususnya di dalam pasar tradisional. Dan diharapkan para pedagang pasar 

tradisional mampu mengelola usaha tersebut dengan baik, sehingga dapat 

berkembang menjadi usaha kegiatan ekonomi di sektor informal yang 

mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi yang berada di tengah-tengah 

masyarakat. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Definisi Sektor Informal  

Dualisme kota dan desa yang terdapat di Indonesia, seperti di negara-

negara sedang berkembang lainnya telah mengakibatkan munculnya sektor 

formal dan informal dalam kegiatan perekonomian. Urbanisasi sebagai gejala 

yang sangat menonjol di Indonesia, tidak hanya mendatangkan hal-hal positif, 

tetapi juga hal-hal negatif. Sebagian para pendatang telah tertampung di sektor 

formal, namun sebagian pendatang lainnya tanpa bekal ketrampilan yang 

dibutuhkan di kota tidak dapat tertampung dalam lapangan kerja formal yang 

tersedia. Para urbanit yang tidak tertampung di sektor formal pada umumnya 

berstatus mencari pekerjaan dan melakukan pekerjaan apa saja untuk menopang 

hidupnya ( Harsiwi, 2002:1). 

Kutipan dari Imam Subhkan dalam tulisannya pada wordpress.com, dari 

Hernando de Soto yakni ekonom dari Peru yang banyak dirujuk pemikiran 

berkaitan dengan pemberdayaan sektor informal, mempunyai tesis menarik 

untuk menjelaskan kegagalan sektor informal untuk dapat integrasi kedalam 

pasar. Kapitalisme yang bertumpu pada ekonomi pasar semestinya mampu 

memperkaya orang-orang yang terlibat didalamnya sebagaimana terjadi di dunia 

Barat. Namun di negara-negara berkembang, kapitalisme belum mampu 

membawa berkah kekayaan kepada masyarakat. 

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



xxvi 
 

Menurut De Soto, batu sandungan yang menahan dunia di luar Barat 

untuk mendapat keuntungan dari kapitalisme adalah ketidakmampuannya untuk 

menghasilkan kapital. Kapital adalah kekuatan yang memunculkan produktifitas 

kerja dan menciptakan kemakmuran bagi bangsa. Ia adalah darah kehidupan 

bagi sistem kapitalisme, dan fondasi bagi kemajuan. Ketidakmampuan mereka 

menghasilkan kapital bukan karena ketiadaan aset. Mereka punya aset bahkan 

melimpah yang diperlukan untuk keberhasilan kapitalisme. Namun semua aset 

melimpah yang dimiliki orang miskin itu mati, tidak dapat dirubah menjadi 

kapital. Aset-aset itu tidak dapat diperdagangkan masuk ke pasar, tidak dapat 

digunakan jaminan untuk pinjaman dan tidak dapat dijadikan saham untuk 

investasi. Hal ini disebabkan aset-aset itu tidak dapat direpresentasikan secara 

formal sehingga mampu menghasilkan kapital. Representasi adalah produk dari 

masyarakat yang telah mencapai tahap konsensus, dalam hal ini “siapa memiliki 

properti apa” dan bagaimana setiap pemilik dapat menciptakan nilai tambah dari 

propertinya tersebut. Mereka memiliki bisnis tanpa status usaha, memiliki alat 

produksi tanpa ada surat kepemilikan, punya lapak tanpa ada surat ijin formal. 

Sebagian besar aset-aset yang mati ini menimbun di sektor informal. 

Gagasan utama yang diusung dalam tulisan-tulisan de Soto adalah 

masyarakat di dunia berkembang umumnya tidak memiliki sistem kepemilikan 

tanah formal yang terpadu, sehingga hanya memiliki kepemilikan secara 

informal terhadap tanah dan barang-barang. Dalam buku Mystery of Capital, de 

Soto menggunakan karya John R. Searle yang berjudul The Construction of 

Social Reality. Di sini ia membahas hubungan-hubungan sosial yang 

dibutuhkan dalam membentuk modal dan menghasilkan uang. De Soto 

berpendapat bahwa dasar keberhasilan ekonomi kapitalisme Jepang dan 
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Amerika bersumber pada sistem hak milik yang jelas yang telah dibuat sejak 

zaman sebelum PD I. Menurut de Soto, teori pembangunan modern gagal 

memahami proses pengembangan sistem hak milik yang terpadu sehingga 

membuat kaum miskin tidak mungkin dapat menggunakan apa yang dimilikinya 

secara informal untuk digunakan sebagai kapital dalam membangun bisnis dan 

kewirausahaan. Sebagai akibatnya, kelompok petani di dunia berkembang selalu 

terperangkap dalam kemiskinan, di mana petani hanya mampu menanam untuk 

kebutuhan hidupnya sendiri (wekipedia.com). 

Menurut Hernando De Soto dalam bukunya The Other Path sektor 

informal hadir karena ruang gerak yang diberikan oleh masyarakat formal. 

Karena sektor ekonomi informal dianggap sebagai ciri dari budaya dan tata 

kebiasaan kota sebagai celah untuk menyatu dengan sistem kota. Tetapi pada 

sisi lain, sektor informal ini tidak tertata dengan baik. Kesulitan dalam 

pendataan jumlah pengusaha informal membuat pemerintah sering menerapkan 

kebijakan yang tidak menguntungkan bagi pengusaha informal. Privatisasi 

lahan publik menjadi lahan usaha menjadi satu contoh yang paling akrab kita 

temui. Pemerintah hanya mengakui eksistensi mereka, tetapi tidak memberikan 

perlindungan yang seharusnya dilakukan. Munculnya pasar-pasar informal ini 

kemudian dituding oleh pemerintah sebagai sektor yang paling tidak dapat 

diatur. Pembatasan-pembatasan ekspansi usaha oleh para pengusaha sektor 

informal dapat membuat keadaan ekonomi mereka tidak berkembang dengan 

baik. Sektor informal juga dianggap masalah yang bersifat struktural, hadir 

karena adanya kemiskinan. Padahal pemerintah sendirilah yang tidak 

menciptakan fasilitas dan infrastruktur yang memadai untuk memenuhi 

kebutuhan akan pasar informal ini. Dan upaya untuk kearah perbaikan, penataan 
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kembali sektor ekonomi informal menjadi lebih baik sangat minim dilakukan 

(riskaarr.wordpress.com). 

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat 

kompleks oleh karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. 

Berkebalikan dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi 

maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor 

informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah.Sektor 

informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang 

lingkup, dan pengembangan yang terbatas ( Harsiwi, 2002:2). 

Untuk pertama kalinya konsep sektor informal diperkenalkan pada 

tahun 1971 oleh Keith Hart dari University of Manchester berdasarkan 

penelitiannya di Ghana tentang peranan wiraswasta kecil dalam perekonomian 

negara tersebut ( Hidayat, 1978:417 ). 

Walaupun penelitian telah banyak dilakukan di berbagai negara, sampai 

sekarang belum diperoleh suatu definisi sektor informal yang baku. Tetapi ada 

semacam konsensus diantar para peneliti tersebut. Pertama, bahwa sektor 

informal pada hakekatnya merupakan konsep ekonomi. Ini terlihat dengan 

dibaginya kegiatan usaha disektor tersebut. Kedua, bahwa yang di analisa 

adalah perilaku unit usaha dan bukan keluarga atau individu. Dari beberapa 

definisi sektor informal hanya Sethurman (dari ILO) yang berhasil mencoba 

merumuskan definisi sektor informal tersebut. Sethurman memberikan definisi 

teoritis sektor informal adalah sebagai berikut (Hidayat, 1983:560) : 

Sektor informal terdiri dari unit usaha berskala kecil yang 

menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa dengan tujuan 

pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi diri 

sendiri dan dalam usahanya itu sangat dihadapkan berbagai 
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kendala seperti faktor modal fisik, maupun manusia (pengetahuan) 

dan faktor-faktor ketrampilan. 

Para pekerja yang menciptakan sendiri lapangan kerjanya di 

sektor informal biasanya tidak memiliki pendidikan formal. Pada 

umumnya mereka tidak mempunyai ketrampilan khusus dan sangat 

kekurangan modal kerja. Oleh sebab itu, produktifitas dan pendapatan 

mereka cenderung lebih rendah daripada kegiatan-kegiatan bisnis yang 

ada di sektor formal. Selain itu, mereka yang berada di sektor informal 

tersebut juga tidak memiliki jaminan keselamatan kerja dan fasilitas-

fasilitas kesejahteraan seperti yang dinikmati rekan-rekan yang berada di 

sektorformal, misalnya tunjangan keselamatan kerja dan dana pensiun 

(Todaro, 2000:352). 

2. Analisis Biaya Produksi 

a. Pengertian Biaya produksi 

Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang digunakan dalam       

proses produksi untuk menghasilkan barang atau jasa. 

b. Konsep Biaya Produksi 

1) Biaya langsung dan biaya tidak langsung 

Biaya langsung adalah  biaya yang dapat dihitung untuk tiap output 

yang dihasilkan. Yang termasuk biaya langsung adalah biaya untuk 

membeli bahan baku dan biaya tenaga kerja yang langsung 

menangani produksi. Biaya tidak langsung adalah biaya yang 

dikeluarkan tetapi tidak bisa dihitung untuk tiap unit produksi yang 
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dihasilkan karena adanya unsur – unsur biaya penggunaan fasilitas 

bersama. Biaya tidak langsung ini disebut pula overhead cost. 

2) Biaya Eksplisit dan Biaya Implisit 

Biaya eksplisit adalah biaya yang secara nyata dikeluarkan 

perusahaan, misalnya biaya untuk membeli bahan baku untuk 

produksi, untuk membayar tenaga kerja langsung yang berkaitan 

dengan produksi dan sebagainya. Biaya implisit adalah nilai dari 

input yang dimiliki perusahaan yang digunakan dalam proses 

produksi, tetapi tidak sebagai pengeluaran nyata yang dikeluarkan 

perusahaan. 

3) Biaya Kesempatan dan Biaya Historis 

Biaya kesempatan (opportunity cost) adalah nilai dari sumber – 

sumber ekonomi dalam penggunaan alternatif yang paling baik. 

Sumber – sumber ekonomi termasuk faktor produksi, misalnya 

bahan kayu, tenaga kerja, dapat digunakan secara alternatif. Apabila 

kayu tersebut telah digunakan untuk menghasilkan suatu barang atau 

jasa maka ada kesempatan yang hilang untuk menghasilkan barang 

lain dengan kayu tersebut. Nilai kesempatan yang hilang tersebut 

adalah biaya kesempatan. Biaya kesempatan tercermin dalam harga 

faktor produksi tersebut di pasar. 

Biaya historis adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan pada waktu 

membeli faktor produksi (input). Jika input tersebut disimpan dan 

dikemudian hari baru digunakan dalam proses produksi maka biaya 
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historis adalah sama dengan pada waktu faktor produksi tersebut 

dibeli. 

4) Biaya Incremental 

Biaya incremental adalah biaya yang timbul sebagai akibat adanya 

keputusan yang diambil. Biaya incremental diukur dengan melihat 

adanya perubahan biaya total. Dengan demikian biaya incremental 

dapat berupa biaya tetap atau biaya variabel, atau kedua – duanya. 

5) Biaya Relevan 

Adalah biaya yang akan dibebankan bila suatu keputusan telah  

dilakukan. Dengan demikian biaya relevan adalah incremental cost. 

6)   Biaya Variabel dan Biaya Tetap 

Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada output 

yang dihasilkan. Misalnya biaya bahan untuk menghasilkan suatu 

produk. Semakin banyak produk yang dihasilkan maka semakin 

banyak bahan baku yang dibutuhkan, sehingga biaya semakin besar. 

Biaya tetap adalah biaya yang tidak tegantung banyak sedikitnya 

produk yang dihasilkan. Misalnya biaya penyusutan mesin. Biaya 

penyusutan ini tidak tergantung apakah mesin digunakan pada 

kapasitas penuh, setengah kapasitas, atau bahkan tidak digunakan. 

Biaya tetap harus dikeluarkan sebesar penyusutan yang ditetapkan 

per tahunnya. 

c.   Analisis Biaya Produksi Jangka Pendek dan jangka panjang 
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Analisis Biaya jangka pendek adalah analisis biaya dengan membedakan 

biaya tetap (FC = Fixed Cost) dan biaya variabel (Variabel Cost). Dalam 

analisis jangka panjang pembedaan tersebut tidak ada. Semua biaya 

dianggap biaya variabel. 

Dalam analisis biaya jangka pendek, konsep – konsep yang digunakan 

adalah : 

1) Beaya tetap (fixed cost), biaya yang tidak tergantung banyak 

sedikitnya  produk yang dihasilkan. 

2) Biaya variabel (variabel cost) adalah biaya yang tergantung banyak 

sedikitnya produk yang dihasilkan. 

3) Biaya total adalah biaya tetap ditambah biaya variabel: TC = FC+VC. 

4) Biaya rata – rata (AC) adalah biaya total dibagi produk yang 

dihasilkan AC = TC/Q. 

5) Biaya marginal adalah tambahan terhadap biaya total sebagai akibat 

ditambahnya satu unit yang dihasilkan. 

3. Ciri-Ciri Sektor Informal 

Sektor informal pada umumnya merupakan unit usaha berskala 

kecil, yang bermodal relatif rendah serta ruang lingkup dan 

pengembangan usaha yang terbatas. Menurut Aris Ananta (1985) ciri-ciri 

sektor informal adalah 1) kegiatan usaha tidak terorganisasi dengan baik, 

2) belum mempuyai ijin usaha yang resmi, 3) teknologi yang digunakan 

sangat sederhana, 4) modal serta perputaran usahanya sangat terbatas, 5) 

pendidikan formal dari para pengelolanya tidak menjadi pertimbangan 
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dalam usahanya, 6) Usahanya bersifat mandiri, jika ada karyawan 

biasanya dari keluarga sendiri. 

Sektor informal pada umumnya ditandai oleh beberapa 

karakteristik khas sebagai berikut ( Todaro, 1998:322 ) : 

a. Sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi barang dan jasa. 

b. Berskala kecil. 

c. Unit produksinya dimiliki secara peroranganatau keluarga. 

d. Banyak menggunakan tenaga kerja (padat karya). 

e. Teknologi yang dipakai relatif sederhana. 

Ciri-ciri dari kegiatan sektor informal menurut Hidayat dalam 

Jefta Leibo (2004:9) adalah sebagai berikut : 

a. kegiatan usahanya tidak terorganisasi secara baik, sebab tidak 

menggunakan fasilitas kelembagaan yang tersedia di sektor ini 

b. kegiatan usahanya tak mempunyai ijin usaha 

c. pola kegiatannya tak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jasa kerja 

d. kebijakan pemerintah dalam membantu golongan ekonomi lemah tak 

menyentuh sektor ini 

e. unit usaha sudah keluar masuk dari sub sektor ke lain sub sektor 

f. teknologi yang dipakai cukup sederhana 

g. modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga 

kecil 

h. usaha yang dijalankan tak memerlukan pendidikan formal, tapi hanya 

dari pengalaman bekerja 
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i. unit usaha yang dijalankan sendirian dan kalaupun ada buruh, mereka ada 

pertalian keluarga 

j. sumber dana sebagai modal usaha berasal dari tabungan sendiri atau dari 

lembaga keuangan yang tidak resmi serta hasil produksi dan jasa 

dikonsumsi oleh golongan kota atau desa yang berpenghasilan rendah, 

tapi kadang-kadang juga berpenghasilan menengah. 

Setelah diuraikan beberapa ciri sektor informal maka secara umum 

dapat diuraikan perbedaan karakteristik antara sektor formal dan sektor informal 

sebagai berikut, menurut Alan Gilbert dan Josef Gugler dalam Rasida Nur 

Hapsari (2004) : 

Tabel 2.1      Perbedaan Karakteristik Sektor Informal dan Sektor    
Formal 

 
No Sektor Informal Sektor Formal 

1 Mudah untuk dimasuki Sulit untuk dimasuki 

2 Bersandar pada sumber daya 

lokal 

Sering bergantung pada sumber daya 

luar negri 

3 Usaha milik sendiri Pemiliknya patungan 

4 Operasinya dalam skala kecil Operasinya berskala luas 

5 Padat karya dan teknologinya 

bersifat adaptif 

Padat modal dan seringkali 

menggunakan teknologi import 

6 Ketrampilan dapat diperoleh 

diluar sistem sekolah formal 

Membutuhkan ketrampilan yang 

berasal dari sekolah formal,bahkan 
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seringkali berasal dari luar negri 

7 Tidak terkena langsung oleh 

regulasi dan pasarnya bersifat 

kompetitif 

Pasar diproteksi (melalui tarif, kuota 

dan tarif dagang) 

Sumber : Laporan ILO 1976 

4. Definisi Bisnis atau Usaha 

Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris “business” yang dapat 

diartikan “perusahaan, urusan, atau usaha”. Bisnis merupakan kata yang 

tidak asing lagi bagi kita. Bisnis atau usaha dilihat secara keseluruhan 

sebagai kata kunci bagikehidupan manusia, sebab dengan berusaha 

manusia dapat hidup dan kemudian mencari nafkah untuk mencari 

penghasilan demi kelangsungan hidupnya ( Kushadiyanto, 2001:8 ). 

Dalam jaman sekarang ini, dunia usaha sangat komplek dan 

membutuhkan banyak waktu untuk mereka yang ingin mempelajari 

secara mendalam. Pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor dalam 

Alma (1997:7) : “bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi 

untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan 

keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat”. Selain itu Brown 

dan Patrello (1976) menyatakan “Bisnis adalah suatu kegiatan yang 

menjelaskan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat”. 

Menurut Alma (1997:14), kegiatan bisnis yang bergerak dalam 

bidang perdagangan dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah modal 
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usaha yang digunakan untuk operasional kerja menjadi 3 kelompok 

usaha, yaitu : 

a. Bisnis skala besar, yaitu kegiatan usaha yang menggunakan modal 

usaha lebih dari Rp 100.000.000;00 

b. Bisnis skala menengah, yaitu kegiatan usaha yang menggunakan 

modal usaha berkisar antara Rp 25.000.000;00 sampai dengan 

Rp100.000.000;00 

c. Bisnis skala kecil, yaitu kegiatan usaha yang menggunakan modal 

usaha kurang dari Rp 25.000.000;00 

Menurut Undang-undang No.9/1995 pasal 5 tentang usaha kecil 

dalam bukunya Suryana (2001:83-88) disebutkan beberapa kriteria 

sebagai berikut : 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu 

miliar rupiah). 

Biro Pusat Statistik Indonesia (BPS) (1988) mendefinisikan usaha kecil 

dengan ukuran tenaga kerja yaitu 5 sampai dengan 19 orang yang terdiri 

(termasuk) pekerja kasar yang dibayar, pekerja pemilik, dan pekerja keluarga. 

Perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja kurang dari 5 orang 

diklasifikasikan sebagai industri rumah tangga (home industri). 

Komisi untuk perkembangan ekonomi (Commity for Economic 

Development/C.E.D) mengemukakan kriteria usaha kecil sebagai berikut: 

a. Manajemen berdiri sendiri, manajer adalah pemilik. 
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b. Modal disediakan oleh pemilik atau sekelompok kecil. 

c. Daerah operasi bersifat lokal. 

d. Ukuran dalam keseluruhan relatif kecil. 

B. Pengertian Pasar Tradisional, Pendapatan, dan Kinerja Pedagang 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada 

proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan 

dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan 

menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-

sayuran, telur, daging, kain, pakaian barang elektronik, jasa dan lain-lain ( wikipedia.com 

). 

Pendapatan atau keuntungan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh 

pengusaha, setelah dikurangi oleh ongkos yang tersembunyi (Sadono Sukirno, 1982:38). 

Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan dari kegiatan usaha seseorang sebagai 

imbalan atas kegiatan yang dilakukan. Pengusaha sebagai pemimpin usaha dapat 

mengambil keputusan-keputusan untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, disamping 

itu, pengusaha dapat memproduksi barang dan jasa dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan. 

Pendapatan adalah penerimaan bersih seseorang, baik berupa uang kontan 

maupun natura. Pendapatan atau juga disebut juga income dari seorang warga masyarakat 

adalah hasil “penjualan”nya 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 dipasar faktor 

produksi. Harga faktor produksi dipasar faktor produksi ( seperti halnya juga untuk 
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barang-barang dipasar barang ) ditentukan oleh tarik menarik, antara penawaran dan 

permintaan ( Suryananto, 2005:15 ). 

Kinerja dalam suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prestasi yang 

diperlihatkan dalam rangka meningkatkan kuantitas maupun kualitas daripada 

output yang dihasilkan. Untuk mengetahui kinerja dari perusahaan dapat dilihat 

dari laporan keuangan, yaitu neraca perhitungan rugi/laba, laporan perubahan 

posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan ( Wijayanti, 2003:14 ). 

Begitu pula dengan usaha pedagang pasar, kinerja pedagang adalah suatu 

proses inovatif dari pedagang untuk meningkatkan keuntungan usahanya. Berhasil 

tidaknya kinerja suatu perdagangan, dilihat dari besarnya laba yang diperoleh. 

Pada tingkat output keseimbangan, posisi seorang produsen ada 3 macam 

kemungkinan, yaitu ( Boediono, 1982 :65 ) : 

a) Memperoleh laba. Apabila pada tingkat output tersebut besarnya 

penerimaan total (TR) lebih besar dari sebuah pengeluaran untuk biaya 

produksi baik biaya produksi tetap (FC) maupun biaya produksi tidak tetap 

(VC). Kondisi ini produksi tetap meneruskan usahanya. 

b) Tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi TR=TC. Lebih baik 

meneruskan usahanya dibanding menutup usahanya. 

c) Menderita kerugian TR<TC. Ada beberapa kemungkinan bagi produsen, 

tergantung besar-kecilnya kerugian yang ditanggung oleh produsen relatif 

dibandingkan dengan besarnya biaya produksi tetap perusahaan. 

Salah satu tujuan dari perusahaan adalah mendapatkan laba (keuntungan), 

oleh karena itu perusahaan harus menjual produknya dengan harga yang lebih 
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tinggi dari ongkos-ongkosnya. Pendapatan merupakan penerimaan perusahaan 

dari penjualan outputnya ( Wijayanti, 2003:15 ). 

Keuntungan atau kerugian adalah perbedaan antara hasil penjualan dan 

biaya produksi. Keuntungan diperoleh apabila hasil penjualan melebihi dari biaya 

produksi, dan kerugian akan dialami apabila hasil penjualan kurang dari biaya 

produksi. Keuntungan yang maksimum dicapai apabila perbedaan diantara hasil 

penjualan dan biaya produksi mencapai tingkat yang paling besar ( Sukirno, 

2002:189 ). 

C. Pengertian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang 

Pasar Tradisional 

1. Modal 

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara 

langsung atau tidak langsung, dalam kaitannya untuk menambah output, lebih 

khusus dikatakan bahwa kapital terdiri dari barang-barang yang dibuat untuk 

penggunaan produk pada masa yang akan datang ( Irawan dan M. Suparmoko, 

1992:75 ). 

Salah satu faktor produksi yang tidak kalah pentingnya adalah modal, 

sebab didalam suatu usaha masalah modal mempunyai hubungan yang sangat 

kuat dengan berhasil tidaknya suatu usaha yang telah didirikan. Modal dapat 

dibagi sebagai berikut (Suryananto, 2005:36) : 

a. Modal Tetap :Adalah modal yang memberikan jasa untuk proses 

produksi dalam jangka waktu yang relatif lama dan tidak terpengaruh 

oleh besar kecilnya jumlah produksi.  

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



xl 
 

b.  Modal Lancar :Adalah modal memberikan jasa hanya sekali dalam 

proses produksi, bisa dalam bentuk bahan-bahan baku dan kebutuhan 

lain sebagai penunjang usaha tersebut. 

Dapat dikemukakan pengertian secara klasik, dimana modal 

mengandung pengertian sebagai “hasil produksi yang digunakan untuk 

memproduksi lebih lanjut”. Beberapa pengertian modal dibawah ini akan 

memberikan pengertian yang lebih baik, antara lain : pendapat Schwiedland 

memberikan pengertian modal dalam artian yang lebih luas, yaitu modal 

meliputi baik modal dalam bentuk uang (Geldkapital), maupun dalam bentuk 

barang atau (Sachkapital), misalnya mesin barang-barang dagangan dan lain 

sebagainya (Bambang Riyanto, 1984:9). 

Berdasar fungsi kerjanya, modal dapat dibagi menjadi dua yaitu 

(Bambang Riyanto, 1994:51) : 

a. Modal investasi tetap. Meliputi peralatan yang digunakan dalam 

melakukan kegiatan usaha. 

b. Modal kerja. Digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari, 

misalnya untuk memberikan porsekot, pembelian bahan mentah, dan 

membayar upah tenaga kerja. 

Perbedaan fungsional antara modal kerja dengan modal tetap 

ialah dalam artian bahwa (Ismawan, 1997:20) : 

a. Jumlah modal kerja adalah lebih fleksibel. Jumlah modal kerja dapat 

lebih mudah diperbesar dan diperkecil. Sedangkan modal tetap, sekali 

dibeli tidak mudah dikurangi atau diperkecil. Dalam keadaan 

gelombang ekonomi yang menurun, modal kerja dapat dengan segera 

dikurangi, tetapi modal tetap tidak dapat dengan segera dikurangi 
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sehingga selalu ketinggalan waktunya. Demikian pada sebaliknya 

dalam keadaan gelombang ekonomi naik, modal tetap tidak dapat 

segera diperbesar atau disesuaikan. 

b. Susunan modal kerja adalah relatif variabel. Elemen-elemen modal 

kerja akan berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan, sedangkan susunan 

modal tetap adalah relatif permanen dalam jangka waktu tertentu, 

karena elemen-elemen dari modal tetap tidak segera mengalami 

perubahan-perubahan. 

c. Modal kerja mengalami proses perputaran dalam jangka waktu yang 

pendek, sedangkan modal tetap mengalami proses perputaran dalam 

jangka waktu yang panjang. 

2. Pengalaman Usaha 

Jangka waktu pengusaha dalam melakukan usahanya 

memberikan pengaruh penting bagi pemilihan strategi dan cara 

melakukan usahanya, dan sangat bervariasi antara pengusaha satu 

dengan pengusaha yang lainnya. Pengusaha yang lebih lama dalam 

melakukan usahanya akan memiliki strategi yang lebih matang dan 

tepat dalam mengelola, memproduksi dan memasarkan produknya. 

Karena pengusaha yang memiliki jam terbang tinggi di dalam usahanya 

akan memiliki pengalaman, pengetahuan serta mampu mengambil 

keputusan dalam setiap kondisi dan keadaan. Selain itu, pengusaha 

dengan pengalaman dan lama usaha yang lebih banyak, secara tidak 

langsung akan mendapatkan jaringan atau koneksi yang luas yang 

berguna dalam memasarkan produknya (Bambang, 2009:24). 
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Pengalaman usaha seseorang dapat diketahui dengan melihat 

jangka waktu atau masa kerja seseorang dalam menekuni suatu 

pekerjaan tertentu. Semakin lama seseorang melakukan usaha/kegiatan, 

maka pengalamannya akan semakin bertambah. Pengalaman usaha ini 

dapat dimasukkan ke dalam pendidikan informal, yaitu pengalaman 

sehari-hari yang dilakukan secara sadar atau tidak dalam lingkungan 

pekerjaan dan sosialnya (Wijayanti, 2005:18). 

Dari pengalaman usaha ini, seorang pengusaha dapat 

mengumpulkan pengetahuan dan ketrampilan dalam bekerja. Hal ini 

membuat pengusaha tidak ragu lagi dalam menentukan keputusan 

usaha. Semakin lama pengusaha bekerja, maka semakin banyak pula 

pengalaman yang diperolehnya. Dengan demikian, pendapatan dapat 

meningkat seiring meningkatnya pengalaman yang diperoleh. Maka 

dapat disimpulkan bahwa pengalaman mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap pendapatan yang diperoleh pedagang. 

3. Tenaga Kerja 

Tenaga kerja adalah jumlah pekerja dalam menjalankan usaha 

penjualan barang maupun jasa, dinyatakan dalam satuan orang. 

Pengertian tenaga kerja menurut Sutomo ( 1994 : 3 ) adalah : 

a. setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di 

luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat. 
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b. sejumlah penduduk yang dapat menghasilkan barang dan jasa, jika ada 

permintaan pada tenaga kerja mereka serta jika mereka mau 

berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. 

Tenaga kerja berdasarkan definisi PBB adalah penduduk usia 

15-64 tahun. Sementara penduduk Indonesia usia 10 tahun telah ada 

yang mulai bekerja atau membantu mendapatkan penghasilan, dan 

peduduk umur tua (65 ke atas) juga ada yang masih bekerja, oleh 

karena itu definisi tenaga kerja yang tampak lebih sesuai untuk 

Indonesia adalah penduduk kelompok usia 10 tahun ke atasDalam 

definisi tenaga kerja Indonesiatercakup penduduk kelompok umur 10-

14 tahun dan kelompok umur 65 tahun ke atas (Aris Ananta, 1998:21). 

Faktor produksi tenaga kerja, merupakan faktor yang penting 

dan harus diperhitungkan dalam proses produksi dalam jumlah yang 

cukup, bukan cuma dilihat dari segi jumlah tenaga kerjanya tetapi juga 

dari segi kualitas dan macam tenaga kerja yang memadai. Jumlah 

tenaga kerja yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan sampai 

pada tingkat tertentu, sehingga jumlahnya optimal (Bambang Riyanto, 

1994:7). 

4. Jam Kerja 

Jam kerja adalah waktu yang dimanfaatkan seseorang untuk 

memproduksi barang atau jasa tertentu. Adapun jam kerja yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah waktu yang digunakan oleh para 

pedagang pasar tradisional dalam menjajakan barang dagangannya 
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setiap hari. Hal ini banyak tergantung dari berbagai hal seperti jenis 

barang dagangannya, kecepatan laku terjual barang dagangan, cuaca 

dan sebagainya, yang dapat mempengaruhi jam kerja pedagang. Jones 

G dan Bondan Supraptilah membagi lama jam kerja seseorang dalam 

satu minggu menjadi tiga kategori yaitu ( Ananta dan Hatmaji, 

1985:75): 

a. seseorang yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Jika seseorang 

bekerja dibawah 35 jam per minggu, maka ia dikategorikan bekerja 

dibawah jam normal. 

b. seseorang yang bekerja antara 35 sampai 44 jam per minggu. Disini 

seseorang dikategorikan bekerja pada jam kerja normal. 

c. seseorang yang bekerja diatas 45 jam per minggu. Bila seseorang dalam 

satu minggu bekerja diatas 45 jam, maka ia dikategorikan bekerja 

dengan jam kerja panjang. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Untuk mewujudkan arah dari penyusunan penelitian ini, serta memperoleh 

dalam menganalisa masalah yang dihadapi, maka diperlukan suatu kerangka 

pemikiran yang akan memberikan gambaran tahap-tahap penelitian untuk 

mendapatkan kesimpulan. 

Kerangka dari penelitian ini seperti pada gambar berikut : 
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Berdasarkan skema di atas dapat dikatakan bahwa pendapatan pedagang 

pasar tradisionaldipengaruhi oleh modal, jam kerja, cara berdagang, serta jumlah 

tenaga kerja. Modal yang dimiliki pedagang pasar tradisional memberikan 

keleluasaan bagi pedagang untuk menentukan keputusan bisnis, usaha apa yang 

akan dijalankan oleh pedagang. Serta dengan modal tersebut dapat membeli bahan 

baku maupun peralatan yang diperlukan yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan produksinya, guna memaksimalkan pendapatan yang diperolehnya. 

Setelah memiliki cukup modal, pengalaman untuk berdagang menentukan 

strategi dalam hal produksi, berjualan, maupun promosi. Pedagang yang memiliki 

pengalaman usaha yang lebih, dapat mengetahui seluk beluk dalam berjualan. Dan 

hal ini akan berdampak dalam meningkatnya pendapatan yang akan diterima 

pedagang. 

Setelah usaha para pedagang besar, maka kebutuhan akan tenaga kerja 

guna membantu dalam proses jual beli semakin besar pula. Hal ini berhubungan 

pula dengan jam kerja yang dijalankan para pedagang. Semakin banyak pekerja, 

modal 

pengalaman usaha 
 

tenaga kerja 

Pendapatan Pedagang  

Pasar Tradisional 

jam kerja 
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akan memperlama jam kerja usaha pedagang. Hal ini dapat memaksimalkan 

pendapatan yang diperoleh para pedagang. 

E. Penelitian Sebelumnya 

Untuk melakukan penelitian ini, maka perlu ada hasil penelitian-penelitian 

sebelumnya yang menjadi rujukan penelitian ini : 

Penelitian dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keuntungan 

Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sukoharjo” oleh Retno Dewi Wijayanti pada 

tahun 2005. Ia menggunakan 75 responden yaitu pedagang kaki lima di kawasan 

alun-alun Setya Negara Sukoharjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh umur pedagang, pengalaman usaha, jam kerja, lokasi berdagang, cara 

berdagang, dan jenis barang dagangan terhadap keuntungan pedagang kaki lima. 

Hasilnya yang mempunyai pengaruh terhadap besarnya keuntungan adalah 

faktor jam kerja, lokasi usaha, dan cara berdagang. Faktor-faktor yang tidak 

berpengaruh terhadap keuntungan pedagang kaki lima adalah umur pedagang, 

pengalaman usaha, dan jenis barang dagangan. 

Penelitian berikutnya adalah dengan judul  “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Keuntungan Pengusaha Tahu Tempe ( studi kasus Kecamatan 

Nguter Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah )” oleh Bambang Agus Saputro pada 

tahun 2009. Ia menggunakan responden sampel 58 pengrajin tahu dan tempe dari 

jumlah populasi 68. Teknik pengambilan sampel menggunakan Taro Yamane. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja, 

pengalaman usaha, modal kerja, dan bahan baku terhadap keuntungan pengusaha 

tahu tempe. Berdasarkan hasil regresi, analisis statistik dengan menggunakan uji t 
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dan uji f, yang mempengaruhi secara signifikan positif adalah tenaga kerja dan 

bahan baku. Sedangkan faktor-faktor yang lain tidak berpengaruh secara 

signifikan. 

Penelitian selanjutnya ”Menyingkap Tabir Usaha Kecil (Kiat 

Memberdayakan Pengusaha Kecil)” dari M. Nasir pada tahun 1997. Ia 

menganatomi usaha kecil dan menganalisis mengenai keunggulan usaha kecil, 

hambatan usaha kecil dan terapi usaha kecil. Dalam terapi usaha kecil ini, ia 

menjabarkan mengenai perlindungan pemerintah mengenai usaha kecil, penerapan 

teknik manajemen modern dalam usaha kecil, identifikasi perencanaan strategis 

dan implementasi, serta membentuk organisasi usaha kecil. Disamping itu dalam 

berbicara usaha kecil ini, dia juga melihat kondisional usaha kecil dari berbagai 

aspek yang meliputi aspek modal, aspek tenaga kerja, aspek bentuk kepemilikan, 

dan aspek jenis usahanya. 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Hipotesis merupakan anggapan sementara yang masih memerlukan 

pengujian. Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan, maka untuk penelitian ini diajukan hipotesis yang akan diuji 

kebenarannya sebagai berikut : 
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1. Modal diduga mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan yang 

diperoleh pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Pengalaman usaha diduga mempunyai pengaruh positif terhadap 

pendapatan yang diperoleh pedagang pasar tradisional di Kabupaten 

Sukoharjo. 

3. Jumlah tenaga kerja diduga mempunyai pengaruh positif terhadap 

pendapatan yang diperoleh pedagang pasar tradisional di Kabupaten 

Sukoharjo. 

4. Jam kerja usaha diduga mempunyai pengaruh positif terhadap pendapatan 

yang diperoleh pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo. 

5. Modal diduga mempunyai pengaruh paling besar terhadap pendapatan 

yang diperoleh pedagang pasar tradisional di Kabupaten Sukoharjo.

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



xlix 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus di Pasar Nguter Kecamatan Nguter 

Kabupaten Sukoharjo, sehingga pengambilan sampel dilakukan kepada pedagang 

pasar tradisional di sekitar Pasar Nguter. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer : data tentang pedagang pasar tradisional yang dikumpulkan 

dengan wawancara dari responden menggunakan kuisioner kepada 

responden. Adapun respondennya adalah pedagang pasar tradisional di 

Pasar Nguter. 

2. Data Sekunder :  data tentang pedagang pasar dan sektor informal yang 

mendukung penelitian ini, diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Sukoharjo, Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah Pasar Nguter, juga dari 

literatur-literatur dan sumber-sumber lain yang masih terkait dengan data 

yang digunakan. 

C. Teknik Pengambilan Sampel 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan metode 

survey. Teknik pengambilan sample yang dilakukan dengan cara simple random 
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sampling dengan dasar pengambilan sampel menggunakan rumus Taro Yamane  

 . N merupakan jumlah populasi, dengan  adalah level signifikansi yang 

diinginkan ( umumnya 0,05 untuk bidang non-eksak dan 0,01 untuk bidang 

eksakta ). 

Data menurut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dinas Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Pasar Nguter tahun 2010, di Pasar Nguter terdapat total 

populasi jumlah pedagang di Pasar Nguter sebanyak 292 pedagang. Jadi menurut 

rumus Taro Yamane, hasil perhitungan jumlah sampel dari populasi sebanyak 292 

pedagang dengan level signifikansi 5% adalah 168,78. Dibulatkan menjadi 169 

sampel pedagang. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel Dependen : 

Pendapatan adalah penghasilan yang diperoleh pedagang pasar 

tradisional dari hasil penjualan dagangannya setiap harinya. Pendapatan 

yang didapatkan per harinya dinyatakan dalam Rupiah. 

2. Variabel Independen : 

a) Modal dalam pedagang pasar tradisional ini merupakan total antara 

modal kerja dengan modal tetap pedagang guna memproduksi 

suatu barang dagangan maupun barang yang dibeli guna dijual 

kembali. Modal tetap pedagang seperti biaya guna sewa tempat, 

biaya gaji pekerja, dan biaya lain-lain yang besarannya tidak 

dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah produksi dan besarannya 
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relatif tetap. Modal kerja pedagang pasar yakni terdiri dari modal 

pembelian bahan baku produksi, bahan penunjang produksi, dan 

biaya lain-lain yang dipengaruhi oleh besar kecilnya jumlah hasil 

produksi dan besarannya relatif berubah-ubah. Modal ini 

dinyatakan dalam satuan Rupiah. 

b) Pengalaman usaha adalah pengalaman pedagang dalam berjualan, 

dihitung semenjak pedagang melakukan usaha di tempat tersebut 

pertama kali hingga dilakukan survey, dengan satuan tahun. 

c) Jumlah tenaga kerja adalah yaitu orang yang bekerja kepada 

pedagang pasar tradisional dalam proses produksinya dengan 

mendapatkan imbalan berupa gaji / upah. Dihitung dalam satuan 

hari orang kerja ( HOK ), satu hari kerja biasanya diperhitungkan 

tujuh jam kerja. Dimana tenaga kerja laki – laki sebagai ukuran 

baku dari jenis tenaga kerja yang lain, yang kemudian disetarakan 

atau dikonversikan dengan laki – laki ; 

- 1 Laki – laki = 1 hari kerja laki – laki 

- 1 Wanita = 0,7 hari kerja laki – laki 

- 1 anak  = 0,5 hari kerja laki – laki. 

d) Jam kerja adalah waktu yang dimanfaatkan seseorang untuk 

memproduksi barang atau jasa tertentu. Adapun jam kerja yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah waktu yang digunakan 

pedagang pasar tradisional dalam menjajakan barang 

dagangannya setiap hari, dalam satuan jam. 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam menguji hipotesa, dalam penelitian ini menggunakan model 

regresi linear berganda yaitu analisis peramalan yang menggunakan lebih dari 

satu macam variabel bebas. 

1. Analisis Model Regresi Linear Berganda 

Analisis data yang dilakukan dengan metode regresi linier berganda 

(Ordinary Least Square) dengan fungsi Pendapatan = f ( modal, 

pengalaman usaha, tenaga kerja,dan jam kerja). 

Maka persamaan regresi liniernya adalah : 

 
 

Keterangan : 

Pdp = Pendapatan pedagang pasar tradisional perhari (Rp) 

Mod = Jumlah modal (Rp) 

Pgu = Pengalaman usaha (tahun) 

Tkr = jumlah tenaga kerja (HOK) 

Jkr = Jumlah jam kerja (jam) 

 = Koefisien Intersep 

 = Koefisien Regresi 

 = Varian Pengganggu 

Selanjutnya dengan Ordinary Least Square akan diperoleh koefisien 

regresi dari masing-masing variabel. Dari masing-masing koefisien 

regresi tersebut dilakukan pengujian. Untuk menguji hipotesis tersebut, 

peneliti menguji dengan Uji t dan Uji f. 
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2. Alat Uji Yang Digunakan 

Selain menganalisis hubungan variabel bebas dengan variabel 

tidak bebas, maka akan diadakan pengujian terhadap hipotesis. Teori 

pengujian hipotesis berkenaan dengan pengembangan aturan atau 

prosedur untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis. 

Dalam penilitian ini menggunakan pengujian sebagai berikut : 

1. Uji Statistik 

Uji t Statistik 

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, dengan beranggapan variabel 

independen lain tetap atau konstan. 

Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan Hipotesisnya 

Ho : b1 = 0, berarti variabel independen secara individu 

tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Ha : b1 ¹ 0, berarti variabel independen secara individu 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b) Melakukan penghitungan nilai t sebagai berikut: 

Nilai t tabel  = KN;t 2α -  (3.6) 

Keterangan: 

a = derajat signifikansi 
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Ho ditolak 

Ho diterima 

- KN;t 2α -  KN;t 2α -  

Ho ditolak 

N = jumlah sampel (banyaknya observasi) 

K = banyaknya parameter 

Nilai t hitung  =   

Keterangan: 

bi  = koefisien regresi 

Se (bi) = standard error koefisien regresi 

c) Kriteria pengujian 

Gambar Daerah Kritis Uji t. 

 

 

 

 

 

 

d) 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. 
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Uji F Statistik 

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. 

Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 

a) Menentukan Hipotesis 

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. 

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. 

b) Melakukan penghitungan nilai F sebagai berikut: 

Nilai F tabel =  ; (N – K) ; (K – 1) 

Keterangan: 

N  = jumlah sampel/data 

K = banyaknya parameter 

Nilai F hitung =  
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Ho diterima Ho ditolak 

F (a; K-1; N-K) 

Keterangan: 

2R  = koefisien regresi 

 N  = jumlah sampel/data 

K = banyaknya parameter  

c) Kriteria pengujian 

Gambar Daerah Kritis Uji F 

 

 

 

 

d) Kesimpulan 

1. Apabila nilai F hitung < F tabel, maka Ho diterima. 

Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen secara signifikan. 

2. Apabila nilai F hitung > F tabel, maka Ho ditolak. Artinya 

variabel independen secara bersama-sama mampu 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. 

 

 

2. 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 
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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 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 atau semrawut (spurious 

regressions) (Thomas dalam Insukindro, 1998). 

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
  

Keterangan: 

N= jumlah sampel 

K= banyaknya variabel 

2R = R-square 

2
R = adjusted R-square 

 

3.   Uji Asumsi Klasik 
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Dalam regresi linear terdapat faktor pengganggu, model 

yang baik mengharapkan faktor – faktor pengganggu tidak 

muncul. Untuk mengetahui ada tidaknya faktor pengganggu 

dalam suatu model, maka digunakan pengujian asumsi klasik 

terhadap model tersebut. 

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah : 

a) Uji Normalitas 

Untuk lebih meyakinkan dalam penentuan model analisis data 

layak menggunakan analisis regresi linear berganda, maka 

digunakan uji normalitas untuk mengetahui apakah residual 

berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Salah satu 

cara untuk menguji menggunakan metode pengujian Jarque-

Bera (JB) test menggunakan program Econometrics Views3. 

 

Dimana N = ukuran sampel , S = Koefisien Skewness, K = 

Koefisien Kurtosis, dan k = Jumlah Koefisien Yang Diestimasi. 

H0 : residual berdistribusi normal 

Ha : residual berdistribusi tidak normal 

Dari hasil uji JB test, apabila probabilitas JB lebih besar 

dibandingkan 0,05 berarti JB statistik tidak berbeda dengan nol, 

sehingga tidak menolak H0. Sebagai pembanding digunakan 

tabel χ2 dengan df = 2. Apabila nilai χ2 > nilai JB maka Hal ini 

berarti bahwa variabel  berdistribusi normal. 

b) Multikolinearitas 
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Salah satu asumsi model regresi linear klasik adalah bahwa 

tidak terdapat masalah multikolinearitas diantara variabel yang 

menjelaskan yang termasuk dalam model regresi. Jika dalam 

model terdapat multikolinearitas, maka model tersebut memiliki 

standar yang besar, sehingga koefisien tidak dapat ditaksir 

dengan ketepatan tinggi. 

Cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolineritas salah 

satunya dengan metode Klein, yaitu dengan membandingkan R2 

(koefisien determinasi) regresi awal dengan r2 parsial (koefisien 

korelasi antar variabel independen). Bila r2 < R2 , maka tidak 

terdapat multikolinearitas, dan sebaliknya jika r2 > R2 maka 

model regresi tersebut mengandung masalah multikolinearitas. 

 

c) Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi jika gangguan muncul dalam fungsi 

regresi yang mempunyai varian yang tidak sama, sehingga 

penaksir Ordinary Least Square (OLS) tidak efisien baik dalam 

sampel kecil mauoun besar. Salah satu cara untuk mendeteksi 

masalah heteroskedatisitas adalah dengan uji Park , yaitu : 

a. Melakukan regresi terhadap model regresi yang disusun, 

kemudian dilihat nilai residualnya. 

b. Mengkuadratkan nilai residualnya, lalu diregresikan 

dengan variabel independen sehingga diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 
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c. Dari regresi tahap 2 kemudian dilakukan uji t. Kemudian 

dilihat nilai probabilitas t statistiknya. Dengan derajat 

keyakinan tertentu ( ), maka : 

- Jika probabilitas t statistik  < , maka koefisien 

regresi tersebut signifikan atau ada masalah 

heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. 

- Jika probabilitas t statistik > , maka koefisien 

regresi tersebut tidak signifikan atau tidak ada 

masalah heteroskedastisitas dalam model regresi 

tersebut. 

d) Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan suatu asumsi penting dari model linear 

klasik. Hal ini menandakan suatu kondisi yang  berurutan 

diantara gangguan atau disturbansi ui yang masuk ke dalam 

fungsi regresi populasi. Autokorelasi didefinisikan sebagai 

korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan 

menurut waktu dan ruang. Dalam hal ini asumsinya adalah 

autokerelasi tidak terdapat dalam disturbansi atau gangguan ui. 

Adanya autokorelasi antara variabel gangguan menyebabkan 

penaksir tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun 

dalam sampel besar. 

Salah satu cara yang digunakan dalam pengujian autokorelasi 

adalah B-G Test. Dengan langkah – langkah sebagai berikut: 

a. Estimasi persamaan regresi dengan OLS, dapatkan nilai 

residualnya (ut) 
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b. Regresi ut terhadap variable bebas dan ut-i…….ut-p 

c. Hitung (n – p)R2 – χ2. Jika lebih besar dari nilai tabel chi-

square dengan df p, menolak hipotesa bahwa setidaknya 

ada satu koefisien autokorelasi yang berbeda dengan nol. 

Apabila dari hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai 

probabilitas lebih kecil dari 5%, maka hipotesis yang terdapat 

pada model tidak terdapat autokorelasi ditolak.
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

D. Gambaran Umum Kecamatan Nguter 

1. Aspek Geografis 

a. Keadaan Geografis 

Menurut BPS Sukoharjo pada tahun 2008, wilayah Kecamatan Nguter 

merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Sukoharjo yang terletak dibagian 

selatan ibukota Kabupaten Sukoharjo, dengan ibukota kecamatan terletak di Desa 

Nguter. Jarak antara Ibukota Kecamatan Nguter dengan Ibukota Kabupaten 

Sukoharjo  8,20 Km. Jarak dari barat ke timur  25 Km, sedangkan jarak dari 

utara ke selatan  20 Km. 

Secara geografis, Kecamatan Nguter dilewati oleh jalan utama 

penghubung antara kota Surakarta dan Kabupaten Wonogiri yang juga 

merupakan jalan antar propinsi. Menurut Sub Wilayah Pembangunan, yaitu Sub 

Wilayah Pembangunan V, Kecamatan Nguter dengan pusatnya di Desa Nguter 

memiliki potensi yang dapat dikembangkan yaitu : perdagangan, peternakan, 

pertanian tanaman pangan, dan industri. 

Batas-batas wilayah Kecamatan Nguter adalah : 

1) sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan 

Bendosari 

2) sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar 

3) sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kecamatan 

Bulu 
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4) sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo, Tawangsari, dan 

Bulu 

Secara administrasi, Kecamatan Nguter terbagi dalam 16 Desa, yaitu : 

Desa Nguter, Desa Baran, Desa Lawu, Desa Daleman, Desa Tanjung, Desa 

Kepuh, Desa Pondok, Desa Kedung Winong, Desa Plesan, Desa Juron, Desa 

Celep, Desa Serut, Desa Gupit, Desa Pengkol, Desa Jangglengan, Desa 

Tanjungrejo. 

b.   Topografi 

Menurut BPS Sukoharjo pada tahun 2008, keadaan topografi Kecamatan 

Nguter terdiri atas daerah yang datar dan daerah yang relatif miring dan didukung 

dengan jenis tanah yang subur serta curah hujan yang bervariasi, dengan rata – 

rata curah hujan dalam 1 (satu) tahun adalah 15 mm. Posisi ketinggian wilayah 

dari permukaan laut, Kecamatan Nguter berada pada ketinggian 104 m diatas 

permukaan laut. 

c.   Luas Wilayah 

Menurut BPS Sukoharjo, luas wilayah Kecamatan Nguter pada tahun 

2008 tercatat 54,88 km2 (5.488 Ha), atau sekitar 11,76 % dari luas wilayah 

Kabupaten Sukoharjo yang memiliki luas sekitar 466,66 km2 (46.666 Ha). Luas 

yang ada terdiri dari 2.680 Ha atau 48,83 % merupakan lahan sawah dan 2.808 

Ha atau 51,17 % bukan lahan sawah. Dibandingkan dengan tahun 2007, luas 

lahan sawah dan luas lahan bukan sawah tidak mengalami pergeseran status. 

d.   Keadaan Iklim 

Menurut BPS Sukoharjo tahun 2008, Kecamatan Nguter serta Kecamatan 

– kecamatan lain di Kabupaten Sukoharjo memiliki iklim tropis dengan 

temperatur sedang dan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim 
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penghujan, dengan suhu rata – rata 32o C dengan banyaknya hari hujan dalam 

satu tahun ada 117 hari dengan rata-rata curah hujan dalam satu tahun adalah 233 

mm, dan pada umumnya terbagi tidak merata sepanjang tahun. Dengan jumlah 

curah hujan terbesar terdapat antara bulan Januari hinga Maret dan Oktober 

hingga Desember, dan curah hujan yang paling sedikit serta cenderung tidak 

terdapat curah hujan terdapat pada bulan April hingga September. 

e.   Kondisi Hidrologis, Flora dan Fauna 

Kondisi Hidrologis Kecamatan Nguter yang memiliki waduk atau Dam 

Colo yang berada di Desa Pengkol dan merupakan aliran sungai dari Waduk 

Serba Guna Gajah Mungkur, yang mampu mengaliri persawahan serta untuk 

kepentingan perkotaan, industri, wisata dan merupakan cadangan air bersih pada 

waktu mengalami musim kering. Sedangkan potensi air lainnya yang terdapat di 

wilayah lain tetapi masih dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Nguter 

adalah waduk Mulur dan aliran sungai yang berasal dari Waduk Serba Guna 

Gajah Mungkur. 

Secara biotik Kecamatan Nguter memiliki flora yang terdiri atas 

tumbuhan dan tanaman yang beraneka ragam dalam bentuk tumbuhan hutan, 

perkebunan, tanaman pertanian dan pekarangan. Jenis tumbuhan hutan pada 

umumnya tersebar secara merata di seluruh wilayah Kecamatan Nguter, serta 

jenis tanaman perkebunan yang terdapat di Desa Plesan, Celep, dan Serut yang 

merupakan wilayah dengan keadaan tanah yang lebih tinggi dari wilayah Nguter 

lainnya. 

Sedangkan fauna yang ada termasuk tipe fauna asia yang sekarang masih 

dapat terpelihara dengan baik untuk diternakkan. Antara lain berupa ternak besar 

(sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, kelinci) serta unggas (ayam 
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potong, ayam petelur, ayam kampung, bebek). Sedangkan fauna yang lain 

beberapa jenis ikan, binatang amphibi dan reptilia. 

2. Aspek Demografis 

a. Jumlah Penduduk Menurut Umur 

Dengan melihat komposisi penduduk menurut umur di Kecamatan 

Nguter, dapat diketahui besarnya angka ketergantungan (Dependency Ratio) yang 

ada. Angka ketergantungan menunjukan banyaknya penduduk yang bekerja dan 

yang sudah tidak bekerja, yaitu menggantungkan hidupnya baik secara ekonomi, 

sosial dan medis terhadap penduduk yang produktif. Untuk mengetahui angka 

ketergantungan penduduk di Kecamatan Nguter dapat dilihat dengan melalui 

pembagian komposisi penduduk sebagai berikut : 

1) Penduduk golongan usia muda (belum produktif) 

2) Penduduk golongan usia kerja (usia produktif) 

3) Golongan penduduk usia tua (sudah tidak produktif) 

Jumlah penduduk Kecamatan Nguter menurut jenis kelamin dan kelompok 

umur seperti terlihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Banyaknya Penduduk menurut Jenis Kelamin  
 dan Kelompok Umur di Kecamatan Nguter Tahun 2008 
 

Jenis Kelamin 
% 

  kelompok 
Umur L P 

Jumlah 
 L P 

0-4 1.693 1.547 3.240 2,630352 2,403517 
05-9 2.018 1.927 3.945 3,135293 2,99391 
10-14 2.509 2.345 4.854 3,898142 3,643341 
15-19 3.044 2.959 6.003 4,729352 4,59729 
20-24 3.444 3.323 6.767 5,350817 5,162824 
25-29 2.949 2.828 5.777 4,581754 4,39376 
30-34 2.286 2.348 4.634 3,551675 3,648002 
35-39 2.082 2.214 4.296 3,234727 3,439811 
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40-44 2.051 2.053 4.104 3,186564 3,189671 
45-49 1.878 1.785 3.663 2,91778 2,773289 
50-54 1.583 1.575 3.158 2,459449 2,44702 
55-59 1.403 1.458 2.861 2,17979 2,265241 
60-64 1.345 1.466 2.811 2,089677 2,277671 
65-69 1.226 1.415 2.641 1,904791 2,198434 
70-74 1.054 1.277 2.331 1,637561 1,984028 

75+ 1.530 1.749 3.279 2,377105 2,717358 

Jumlah 32.095 32.269 64.364 49,86483 50,13517 
Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo 2008 

Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah penduduk pada kelompok  

umur  20 – 24 tahun merupakan jumlah yang terbanyak yaitu sebesar 

6.767 jiwa, sedangkan kelompok umur 70-74 tahun jumlahnya paling 

sedikit yaitu sebesar 2.331 jiwa. 

Dalam hubungan ini muncul teori tentang beban ketergantungan 

yaitu penduduk tergantung dari hasil produksi angkatan kerja atau 

sebaliknya beban tanggungan yang dipikul oleh angkatan kerja untuk 

memenuhi kebutuhan hidup bagi penduduk secara menyeluruh. Secara 

matematis dapat dituliskan sebagai berikut : 

Angka ketergantungan =   

Dari hasil perhitungan dengan memasukkan angka – angka dari 

tabel 4.1 kedalam rumus diatas, maka akan diperoleh angka – angka 

ketergantungan sebagai berikut : 

[ 12.039+8.251 ] : 44.074  = 0,460 

Ini berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus 

menanggung sekitar 46 orang yang tidak produktif. 
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b.   Kepadatan Penduduk Geografis 

Menurut BPS Sukoharjo, kepadatan penduduk geografis adalah 

permasalahan yang sering dihadapi oleh sebagian besar negara – negara yang 

sedang berkembang, dengan pusat kepadatan terletak di wilayah perkotaan. 

Jumlah penduduk Kecamatan Nguter pada tahun 2008 tercatat 64.364 jiwa yang 

terdiri dari 32.095 penduduk laki – laki atau 49,86 % dan 32.269 penduduk 

perempuan atau 50,14 %. 

Dari angka tersebut menunjukan bahwa kepadatan penduduk di 

Kecamatan Nguter adalah 1.173 jiwa per kilometer persegi untuk tahun 2008. 

Secara terperinci jumlah dan kepadatan penduduk tiap desa di Kecamatan Nguter 

seperti pada Tabel 4.2. 

Tabel 4.2  Kepadatan Penduduk (jiwa/km2) menurut Desa di 
 Kecamatan Nguter Tahun 2008 
 

No. Desa Luas (km2) 
Jumlah 

Penduduk 

Kepadatan 
Tiap 

(Jiwa/km2) 
1. Lawu 4,36 4.414 1.012 
2. Baran 2,52 2.597 1.031 
3. Nguter 3,25 5.911 1.819 
4. Gupit 3,92 4.848 1.237 
5. Pengkol 3,65 3.881 1.063 
6. Jangglengan 3,80 3.035 799 
7. Tanjung rejo 3,56 3.255 914 
8. Serut 3,90 3.826 981 
9. Juron 3,20 3.786 1.183 
10. Celep 2,92 3.485 1.193 
11. Plesan  4,31 3.850 893 
12. Kedungwinong 3,92 4.268 1.089 
13. Daleman 2,68 4.173 1.557 
14. Kepuh 3,95 4.912 1.244 
15. Pondok 2,53 4.699 1.857 
16. Tanjung 2,41 3.424 1.421 

Jumlah 54,88 64.364 1.173 
2007 54,88 64.291 1.171 
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Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo 2008 

Pada Tabel 4.2 diatas, dapat kita lihat bahwa tingkat kepadatan penduduk 

terbesar terdapat di Desa Pondok yaitu sebesar 1.857 jiwa per kilometer 

persegi, sedangkan yang terendah adalah Desa Jangglengan yaitu sebesar 

799 jiwa per kilometer persegi. 

c.   Penduduk dan Mata Pencaharian 

Menurut BPS Sukoharjo, jumlah penduduk Kabupaten Sukoharjo tahun 

2008 tercatat sebanyak 837.279 jiwa yang terdiri dari 414.292 laki-laki (49,48%) 

dan 422.987 perempuan (50,52%). Apabila dilihat dari penyebaran peduduk, 

Kecamatan Grogol paling tinggi persentasenya yaitu 12,21%, kemudian 

Kecamatan Kartasura 10,75%, Kecamatan Sukoharjo 10,03% sedangkan yang 

terkecil Kecamatan Gatak 5,74%. Rasio jenis kelamin pada tahun 2008 sebesar 

97,94 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 97 penduduk 

laki-laki, hampir di semua kecamatan angka rasio jenis kelamin di bawah 100, 

yaitu berkisar 93 dan 99, kecuali Kecamatan Baki mempunyai sex ratio 100,76. 

Keadaan penduduk dalam kurun waktu lima tahun (2003-2008) cenderung 

mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2008 

tercatat sebesar 1.794 jiwa setiap Km2. Di sisi lain penyebaran penduduk masih 

belum merata, Kecamatan Kartosura paling padat penduduknya yaitu 4.681 jiwa 

per Km2. Sedangkan yang paling jarang kepadatan penduduknya yaitu 

Kecamatan Nguter dengan 1.173 jiwa per Km2. 

Tenaga kerja yang terampil merupakan potensi sumber daya manusia 

yang sangat dibutuhkan dalam berbagai hal pembangunan sehingga untuk 

mendapatkan tenaga kerja yang terampil sangat terkait dengan hal-hal yaitu 
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pendidikan, di Kabupaten Sukoharjo pencari kerja terbanyak diduduki lulusan 

SLTA, sedangkan pekerja terbanyak dibidang industri kecil. 

Karakteristik penduduk di Kabupaten Sukoharjo pada umumnya dan 

Kecamatan Nguter pada khususnya adalah petani, dengan tanaman pertanian 

dominan adalah tanaman pangan. Dimana selain untuk memenuhi kebutuhan 

makanan pokok, sebagian dari produksi tersebut digunakan kembali sebagai 

bahan baku pengolahan makanan. 

Untuk mengetahui karakterisitik penduduk menurut lapangan usaha 

utama di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan usia 10 tahun keatas seperti pada 

tabel 4.3 sebagai berikut . 

Tabel 4.3 Penduduk Usia 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut 
Lapangan Usaha Utama Di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 

 

No 
Jenis 

Lapangan Usaha 
Laki-laki Wanita Jumlah 

 

% 

L 

 

% 

W 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Pertanian Tanaman 

Pangan 

Pertambangan dan Galian 

Industri 

Listrik, Gas dan air 

Konstruksi 

Perdagangan 

Komunikasi 

Keuangan 

Jasa 

55.088 

693 

47.608 

324 

26.431 

50.097 

13.441 

3.792 

36.610 

30.472 

666 

56.338 

310 

310 

55.679 

5.092 

2.158 

27.053 

85.560 

1.359 

103.946 

634 

26.741 

105.776 

18.533 

5.950 

63.663 

13,37 

0,17 

11,55 

0,08 

6,41 

12,15 

3,26 

0,92 

8,88 

7,4 

0,16 

13,67 

0,08 

0,08 

13,51 

1,23 

0,52 

6,56 
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 Jumlah  234.084 178.078 412.162 56,79 43,21 

 Sumber data : BPS Kabupaten Sukoharjo 2008 

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa penduduk 

yang bermata pencaharian di sektor perdagangan memiliki jumlah yang 

paling besar yaitu 105.776 orang, disusul kemudian pada lapangan usaha 

industri sebesar 103.946 orang, serta pertanian tanaman pangan sebesar 

85.560 orang. Jenis lapangan usaha sebagai mata pencaharian yang paling 

kecil adalah listrik, gas dan air sebesar 634. 

 

3. Kondisi Perekonomian 

Menurut BPS tahun 2008, dalam era pembangunan dewasa ini 

diperlukan suatu indikator untuk mengukur tingkat perkembangan 

perekonomian di suatu daerah. Perkembangan ekonomi adalah satu ukuran 

statistik yang menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat 

perkembangan perekonomian daerah tersebut. Dengan melihat nilai PDRB, 

kita bisa mengetahui berbagai informasi mengenai nilai tambah yang 

dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi sehingga kita bisa ,mengetahui 

perkembangan ekonomi sektoral. Laju pertumbuhan adalah sebagai berikut : 

a.   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang ditimbulkan dari semua unit 

produk dalam suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula. 

Sektor – sektor penyusun PDRB dapat dikelompokan dalam tiga kelompok jenis 

lapangan usahannya yaitu kelompok primer yang terdiri dari berbagai jenis sektor 

pertanian, pertambangan dan penggalian. Kelompok sekunder yang terdiri dari 

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



lxxi 
 

sektor industri, listrik, gas dan air bersih, serta kelompok bangunan. Dan 

kelompok tersier terdiri dari sektor pengangkutan dan komunikasi, perdagangan, 

hotel dan restoran, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, serta sektor jasa. PDRB 

Kecamatan Nguter menurut lapangan usahanya dapat dilihat pada Tabel 4.4 

dibawah ini. 

 

 
 
Tabel  4.4   Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kecamatan 

Nguter Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku  
Tahun 2006-2007 (Jutaan Rupiah) 

 

Tahun No Lapangan Usaha 
2006 2007 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Pertanian 

1.1.   Tanaman Bahan  

  Makanan 

1.2.   Tanaman Perkebunan 

1.3.   Peternakan 

1.4.   Kehutanan 

1.5.   Perikanan 

Pertambangan & Penggalian 

117.713,92 

106.514,21 

 

981,35 

7.206,01 

2.272,10 

740,25 

3.607,73 

127.417,09 

112.454,21 

 

972,62 

10.557,87 

2.475,79 

956,59 

3.977,63 

 Jumlah Primer 121.321,65 131.394,72 

Industri Pengolahan 

Listrik, Gas & Air Bersih 

Bangunan 

7.778,13 

2.180,07 

4.586,83 

8.352,21 

2.363,40 

3.510,55 

3. 

4. 

5. 

 Jumlah Sekunder 14.545,03 14.226,16 

6. 

7. 

8. 

 

Perdagangan, hotel & Restaurant 

Pengangkutan & Komunikasi 

Keuangan,Sewa&Jasa 

Perusahaan 

85.340,48 

18.620,63 

10.898,61 

 

94.056,04 

21.446,62 

12.885,53 
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Jasa-Jasa 23.524,70 26.738,52 9. 

Jumlah Tersier 138.384,42 155.126,71 

PDRB 274.251,10 300.747,57 

Penduduk Pertengahan Tahun 

(jiwa) 
64.259 64.256 

PDRB per Kapita (Rupiah) 4.267.901,98 4.680.458,94 

Sumber Data  : BPS Kabupaten Sukoharjo 

 

 

Tabel 4.5 Distribusi Prosentase PDRB Kecamatan Nguter Menurut 
Lapangan Usaha ADHB Tahun 2006 dan 2007 

 
% No Lapangan Usaha 

2006 2007 
Pertanian 42,92 42,37 

1.1 Tanaman Bahan Makanan 38,84 37,39 

1.2 Tanaman Perkebunan 0,36 0,32 

1.3 Peternakan 2,63 3,51 

1.4 Kehutanan 0,83 0,82 

1 

1.5 Perikanan 0,27 0,32 

2 Pertambangan dan Penggalian 1,32 1,32 

3 Industri Pengolahan 2,84 2,78 

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 0,79 0,79 

5 Bangunan 1,67 1,17 

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 31,12 31,27 

7 Pengangkutan dan Komunikasi 6,79 7,13 

8 Keuangan, Sewa dan Jasa 

Perusahaan 

3,97 4,28 
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9 Jasa-Jasa 8,58 8,89 

 PDRB 100 100 

Sumber Data : BPS Kabupaten Sukoharjo 

Berdasar Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa PDRB Kecamatan Nguter 

mengalami peningkatan sebesar 8,81 persen dari tahun 2006 hingga tahun 

2007 yang didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi 

sebesar Rp 117.713,92 juta pada tahun 2006, dan Rp 127.417,09 juta pada 

tahun 2007. Disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 

Rp 85.340,48 juta pada tahun 2006, dan Rp 94.056,04 juta pada tahun 

2007. 

b.  Kontribusi PDRB Kecamatan Nguter Terhadap Kabupaten Sukoharjo 

Tabel 4.6  Kontribusi PDRB Per Kecamatan Terhadap Kabupaten 
Sukoharjo. 

 
Andil (%) 2007 

No. Kecamatan ADHB ADHK 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Weru 

Bulu 

Tawangsari 

Sukoharjo 

Nguter 

Bendosari 

Polokarto 

Mojolaban 

3,94 

2,99 

4,27 

19,66 

4,26 

5,43 

5,67 

7,07 

3,97 

3,04 

4,27 

19,79 

4,31 

5,45 

5,59 

7,01 
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9. 

10. 

11. 

12. 

Grogol 

Baki 

Gatak 

Kartasura 

24,45 

3,27 

3,34 

15,65 

24,40 

3,25 

3,30 

15,63 

 Sumber Data  : BPS Kabupaten Sukoharjo 

Dalam peranannya dalam penyumbang PDRB, berdasarkan tabel 

4.6 kecamatan nguter menempati urutan ke delapan sebagai penyumbang 

PDRB bagi Kabupaten Sukoharjo. Sebagai penyumbang potensial yang 

mendominasi bagi PDRB Kabupaten Sukoharjo adalah Kecamatan Grogol, 

Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Kartasura. Dengan total PDRB 

sebesar 1.72 Triliun rupiah pada tahun 2007. 

 

 

 

B. Analisis Deskriptif 

1. Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 

Jumlah 169 responden yaitu pedagang pasar tradisional dalam penelitian ini 

sebanyak 28 orang berjenis kelamin laki – laki dan 141 orang berjenis kelamin 

perempuan, seperti terlihat pada Tabel 4.7 menunjukan bahwa terdapat jumlah yang 

83,44% pedagang terbesar berjenis kelamin perempuan. 

Tabel 4.7 juga menunjukan pengelompokan pedagang pasar tradisional 

berdasarkan umur. Persentase jumlah laki – laki yang bekerja sebagai pedagang 

paling banyak pada usia 40 - 44 tahun yaitu sebesar 9 pedagang. Sedangkan untuk 

perempuan prosentase terbesarnya pada umur 50 - 54 tahun sebesar 28, berdasar data 
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tersebut dapat menunjukan bahwa pedagang berasal dari golongan menengah 

kebawah yang tingkat pendapatannya relatif rendah, sehingga meskipun telah 

mencapai usia yang tidak produktif tetap dituntut untuk mencari nafkah guna 

memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bahkan masih dibebani orang lain, misalnya 

anaknya atau anggota keluarga lain. 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 4.7    Karakteristik Responden Menurut Jenis kelamin 
 

LAKI - LAKI PEREMPUAN TOTAL 
NO 

KELOMPOK 
UMUR 

(TAHUN) 
JMLH % JMLH % JMLH % 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

30 – 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70- 74 

2 

8 

9 

7 

2 

0 

0 

0 

0 

1,18 

4,73 

5,32 

4,14 

1,18 

0 

0 

0 

0 

15 

23 

27 

15 

28 

17 

14 

1 

1 

8,87 

13,7 

15,9 

8,89 

16,56 

10,06 

8,28 

0,59 

0,59 

17 

31 

36 

22 

30 

17 

14 

1 

1 

10,06 

18,34 

21,31 

13,02 

17,75 

10,06 

8,28 

0,59 

0,59 

TOTAL 28 16,56 141 83,44 169 100 
          Sumber : Penelitian Lapangan 2010 

 

2. Status Perkawinan 
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Hasil  penelitian  di  lapangan  dapat diketahui  status  perkawinan pedagang 

kaki lima yang menjadi responden, seperti yang terlihat pada Tabel 4.8. 

Tabel 4.8   Karakteristik Responden Menurut Status Perkawinan 
 

LAKI - LAKI PEREMPUAN TOTAL STATUS 
PERKAWINAN JMLH % JMLH % JMLH % 

BELUM KAWIN 

KAWIN 

0 

28 

0 

16,56 

0 

141 

0 

83,44 

0 

169 

0 

100 

        Sumber : Penelitian Lapangan 2010 

Dari Tabel 4.7 diatas dapat diketahui bahwa seluruh responden berstatus 

kawin atau sudah menikah. 

 

3. Modal 

Seperti  pada  Tabel 4.9, besarnya modal yang dipunyai pedagang 

guna menjalankan usahanya sebagian besar antara Rp. 50.000 sampai Rp. 

2.049.999 sebesar 71,6%. Terlihat bahwa pedagang pasar tradisional yang 

memiliki modal antara Rp. 2.050.000 sampai Rp 4.049.999,- sebesar 10,06%, 

untuk pedagang yang memiliki modal antara Rp 4.050.000,- sampai dengan 

Rp 6.049.999,- sebesar 8,87%, kemudian yang memiiki modal antara Rp 

6.050.000,-  sampai dengan Rp 8.049.999,- sebesar 4.73%. Untuk pedagang 

pasar tradisional yang memiliki modal antara Rp 8.050.000,-  sampai  dengan 

Rp. 10.049.999,- sebesar 1,78%, sedangkan  yang memiliki  modal antara Rp 

10.050.000 sampai dengan Rp. 12.049.999 sebesar 0%. Untuk pedagang 

pasar  tradisional yang memiliki modal antara Rp. 12.050.000 sampai dengan 

Rp. 14.049.999 sebesar 0,59%. Pedagang pasar tradisional yang memiliki 
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modal antara Rp. 14.050.000 sampai dengan Rp. 16.049.999 sebanyak 1,78%. 

Pedagang pasar tradisional yang memiliki modal antara Rp. 16.050.000 

sampai dengan Rp. 18.049.999 sebanyak 0,59%. Dengan demikian, sebagian 

besar pedagang pasar tradisional merupakan pedagang yang memiliki modal 

menengah ke bawah. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9   Karakteristik responden Menurut Modal Usaha 
 

MODAL ( RUPIAH ) 
 

JUMLAH 
 

 
% 
 

50.000 - 2.049.999 

2.050.000 - 4.049.999 

4.050.000 - 6.049.999 

6.050.000 - 8.049.999  

8.050.000 - 10.049.999 

10.050.000 - 12.049.999 

12.050.000 - 14.049.999 

14.050.000 - 16.049.999 

16.050.000 - 18.049.999 

121 

117 

15 

8 

3 

0 

1 

3 

1 

71,6 

10,06 

8,87 

4,73 

1,78 

0 

0,59 

1,78 

0,59 

Jumlah 169 100,0 
   Sumber  : Penelitian Lapangan 2010 

4. Pengalaman Usaha 
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Pengalaman usaha pedagang, baik dalam memproduksi barang dagangannya 

maupun usaha lain sebelumnya dapat dilihat dari Tabel  4.10. Sebanyak 8,28% 

pedagang sudah bekerja antara 1 sampai dengan 6 tahun. Sebanyak 16,57% 

pedagang sudah bekerja antara 7 sampai dengan 13 tahun. Sebanyak 31,37% 

pedagang sudah bekerja antara 14 sampai dengan 20 tahun. Sebanyak 14,79% 

pedagang sudah bekerja antara 21 sampai dengan 27 tahun. Sebanyak 17,75% 

pedagang sudah bekerja antara 28 sampai dengan 34 tahun. Sebanyak 5,92% 

pedagang sudah bekerja antara 35 sampai dengan 41 tahun. Sebanyak 1,77% 

pedagang sudah bekerja antara 42 sampai dengan 48 tahun. Sebanyak 2,96% 

pedagang sudah bekerja antara 49 sampai dengan 55 tahun. Dan sebanyak 0,59% 

pedagang sudah bekerja antara 56 sampai dengan 62 tahun. 

Tabel 4.10     Karakteristik Responden Menurut Pengalaman Usaha 
 

LAMA USAHA   
(TAHUN) 

JUMLAH % 

1 - 6 

7 - 13 

14 - 20 

21 - 27 

28 - 34 

35 - 41 

42 - 48 

49 – 55 

56 - 62 

14 

28 

53 

25 

30 

10 

3 

5 

1 

8,28 

16,57 

31,37 

14,79 

17,75 

5,92 

1,77 

2,96 

0,59 

TOTAL 169 100% 
Sumber  : Penelitian Lapangan 2010 

5. Jumlah Tenaga Kerja 

Jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh pedagang pasar tradisional dapat 

dilihat pada Tabel 4.11 dari 169 responden pedagang pasar tradisional. Sebanyak 
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82,84% diantaranya memiliki tenaga kerja sebanyak 1 orang, berdasarkan penelitian 

menunjukan bahwa pemilik juga termasuk dalam tenaga kerja, maka pemilik bekerja 

sendiri. Pedagang yang memiliki tenaga kerja sebanyak 2 orang sebesar 13,61%. 

Pedagang yang memiliki tenaga kerja sebanyak 3 orang 2,37%, dan pedagang yang 

memiliki tenaga kerja sebanyak 4 orang sebesar 1,18%. Berdasarkan tabel tersebut 

menunjukan bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh pedagang pasar 

tradisional relatif sedikit. 

Tabel 4.11    Karakteristik Responden Menurut Jumlah Tenaga Kerja 
 

JUMLAH TENAGA 
KERJA 

( ORANG ) 
JUMLAH % 

1 

2 

3 

4 

140 

23 

4 

2 

82,84 

13,61 

2,37 

1,18 

TOTAL 169 100 

        Sumber  : Penelitian Lapangan 2010 

 

6. Jam Kerja Perhari 

Berdasar Tabel  4.12  dapat dilihat jumlah jam kerja dari pedagang pasar 

tradisional. Pedagang pasar tradisional paling banyak bekerja selama 6 jam sehari 

sebesar 36,1%. Sedangkan tidak ada pedagang yang bekerja selama 10 dan 11 jam 

perharinya. Menurut wawancara dengan responden, faktor jam kerja para pedagang 

juga banyak dipengaruhi oleh kecepatan waktu habis barang dagangan, dan cuaca. 
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Tabel 4.12      Karakteristik Responden Menurut Jam Kerja 
 

JAM KERJA JUMLAH % 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

13 

61 

32 

49 

11 

0 

0 

2 

0,59 

7,69 

36,1 

18,94 

28,99 

6,51 

0 

0 

1,18 

TOTAL 169 100% 

      Sumber  : Penelitian Lapangan 2010 

 

7. Pendapatan Perhari 

Berdasarkan Tabel 4.13 dan Tabel 4.14, menunjukan jumlah 

pendapatan rata – rata yang diperoleh pedagang pasar tradisional dengan 

jumlah sampel 169 orang per hari dan per bulannya. Omset rata – rata per 

bulan dihitung dari omset rata – rata per hari dikalikan 1 bulan (30 hari). 

Pendapatan yang diperoleh para pedagang pasar tradisional terbanyak pada 

kisaran pendapatan perhari antara Rp. 15.000 sampai kurang dari Rp. 325.625 
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(pendapatan perbulan antara Rp. 450.000 sampai kurang dari Rp. 9.768.750) 

adalah sebesar 152 pedagang atau sebesar 89,95% dari keseluruhan sampel. 

 

 

 

Tabel 4.13    Karakteristik Responden Menurut Rata – Rata  
 Pendapatan Per Hari 

 
Rata – rata pendapatan per hari 

(rupiah) 
Jumlah % 

15.000 - <325.625 

325.625 - <636.250 

636.250 - <946.875 

946.875 - <1.257.500 

1.257.500 - <1.568.125 

1.568.125 - <1.878.750 

1.878.750 - <2.189.375 

2.189.375 - <2.500.000 

2.500.000 - <2.810.625 

152 

13 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

89,95 

7,69 

0,59 

0,59 

0,59 

0 

0 

0 

0,59 

TOTAL 169 100 

   Sumber  : Penelitian Lapangan 2010 

Tabel 4.14    Karakteristik Responden Menurut Rata – Rata  
  Pendapatan Per Bulan 
 

Rata – rata pendapatan per bulan 
(rupiah) 

Jumlah % 

450.000 - <9.768.750 

9.768.750 - <19.087.500 

19.087.500 - <28.406.250 

28.406.250 - <37.725.000 

37.725.000 - <47.043.750 

47.043.750 - <56.362.500 

152 

13 

1 

1 

1 

0 

89,95 

7,69 

0,59 

0,59 

0,59 

0 
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56.362.500 - <65.681.250 

65.681.250 - <75.000.000 

75.000.000 - <84.318.750 

0 

0 

1 

0 

0 

0,59 

TOTAL 169 100 

   Sumber  : Penelitian Lapangan 2010 

 

8. Status Usaha 

Status kepemilikan usaha dagang dari 169 responden dapat dilihat pada 

Tabel 4.15. Sebesar 97,04% dari seluruh responden pedagang adalah milik sendiri. 

Kemudian sekitar 2,96% merupakan milik orang lain. Sedangkan usaha patungan 

tidak ditemukan. Sebagian besar responden adalah pemiik dari usaha tersebut, 

dikelola dan dijalankan sendiri oleh para pemilik. 

Tabel 4.15   Karakteristik Responden Menurut Status Kepemilikan Usaha 
 

STATUS USAHA JUMLAH % 

Usaha sendiri 164 97,04 

Patungan 0 0 

Milik orang lain 5 2,96 

TOTAL 169 100% 

   Sumber  : Penelitian Lapangan 2010 

9. Jenis Barang Dagangan 

Berdasarkan Tabel 4.16, dapat dilihat jenis barang dagangan yang 

dijual pedagang yang jumlah responden 169 pedagang. Pedagang yang 

menjual makanan dan minuman sebanyak 26,63%. Pedagang yang menjual 

sayuran dan buah-buahan sebanyak 14,8%. Pedagang yang menjual daging 

dan ikan sebanyak 8,87%. Pedagang yang menjual pakaian sebanyak 4,73%. 
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Pedagang yang menjual barang kebutuhan pokok sebanyak 14,8%. Pedagang 

yang menjual peralatan rumah tangga sebanyak 8,87%. Pedagang yang 

menjual lain-lain sebanyak 21,30%. Pedagang yang menjual lain-lain ini 

berupa jenis barang dagangan bunga dan jamu. 

 

Tabel 4.16    Karakteristik Responden Menurut 
 Jenis Barang Dagangan 

 

Jenis barang dagangan Jumlah % 

Makanan dan Minuman 45 26,63 

Sayuran dan buah-buahan 25 14,8 

Daging dan Ikan 

Pakaian 

Barang Kebutuhan Pokok 

Peralatan Rumah Tangga 

Lain-lain 

15 

8 

25 

15 

36 

8,87 

4,73 

14,8 

8,87 

21,30 

TOTAL 169 100% 

   Sumber  : Penelitian Lapangan 2010 

 

C. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Dalam penelitian ini variabel independen yakni modal, pengalaman 

usaha, jumlah tenaga kerja, dan jam kerja perhari yang mempengaruhi 

variabel dependen yakni pendapatan pedagang perhari. Untuk mengetahui 

besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen, digunakan alat analisis regresi berganda. 
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Penentuan model yang akan digunakan, sebelumnya di uji terlebih 

dahulu model manakah yang paling baik digunakan. Ada tiga pilihan model 

yang akan digunakan. Dalam penentuan model ini dilihat dari hasil manakah 

yang paling baik dan berdasarkan 10 asumsi regresi linear klasik menurut 

Gujarati. 

Berdasarkan hasil olah data, didapat model yang terbaik dan berdasarkan 10 

asumsi regresi linear klasik menurut Gujarati, adalah model regresi linear semi log. 

 

Keterangan : 

LogPdp = Pendapatan pedagang pasar tradisional perhari (Rp) 

Mod = Jumlah modal (Rp) 

Pgu = Pengalaman usaha (tahun) 

Tkr = jumlah tenaga kerja (HOK) 

Jkr = Jumlah jam kerja (jam) 

 = Koefisien Intersep 

 = Koefisien Regresi 

 = Varian Pengganggu 

Tabel 4.17   Hasil Analisis Regresi Berganda Model Semi Log dengan  
Menggunakan Ordinary Least Square (OLS) 

 
Dependent Variable: LOG(PDP) 
Method: Least Squares 
Date: 03/18/10   Time: 08:40 
Sample: 1 169 
Included observations: 169 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

MOD  2.01E-07  2.16E-08  9.321756  0.0000 
PGU  0.000560  0.004487  0.124887  0.9008 
TKR  0.065995  0.141832  0.465306  0.6423 
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JKR  0.098308  0.042916  2.290699  0.0233 
C  10.28845  0.324562  31.69954  0.0000 

R-squared  0.556953     Mean dependent var  11.49418 
Adjusted R-squared  0.546147     S.D. dependent var  0.951661 
S.E. of regression  0.641121     Akaike info criterion  1.977942 
Sum squared resid  67.40990     Schwarz criterion  2.070542 
Log likelihood -162.1361     F-statistic  51.54101 
Durbin-Watson stat  1.852078     Prob(F-statistic)  0.000000 

 

Hasil analisis regresi diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

LOG(PDP) = 2.012088589e-07*MOD + 0.0005603513769*PGU + 

0.06599523095*TKR + 0.09830758793*JKR + 10.28845214 

 

2. Uji Statistik 

a. Uji t 

Salah satu uji statistika adalah uji t, yaitu untuk menguji apakah tiap-tiap 

variabel independen secara individual berpengaruh/signifikan terhadap variabel 

dependen. Dalam pengujian ini menggunakan tingkat signifikan (α) 0,05 dan df 

= 164. 

1).  Pengujian terhadap β1 (variabel modal) 

a) Hipotesis statistik 

H0 : β1 = 0 (variabel modal tidak signifikan mempengaruhi 

besarnya pendapatan) 

 Ha : β1 ≠ 0 (variabel modal signifikan mempengaruhi 

besarnya pendapatan) 

b) Menentukan derajat signifikan α = 0,05 

c) Perhitungan uji t 

Nilai t hitung = 9,321756 (Tabel 4.17) 
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 Nilai t tabel = t 0,05/2 ; df : 164 = 1,960 (Tabel Distribusi t) 

 

 

 

 

 

 

 

        - 1,96             1,96    9,321756 
  Gambar 4.1  Uji t untuk variabel modal 

d) Kesimpulan : t hitung  >  t tabel atau  9,321756  >  1,96 

Dengan menggunakan kriteria pengujian dua sisi dan pada 

taraf signifikansi 0,05. Karena t hitung (9,321756) lebih besar 

dari t tabel (1,96), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya variabel modal mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pendapatan yang diperoleh pedagang 

pasar tradisional. 

2). Pengujian terhadap β2 (variabel pengalaman) 

a)   Hipotesis statistik 

H0 : β2 = 0 (variabel pengalaman tidak signifikan 

mempengaruhi besarnya pendapatan) 

Ha : β2 ≠ 0 (variabel pengalaman signifikan mempengaruhi 

besarnya pendapatan) 

b)   Menentukan derajat signifikan α = 0,05 

H0  
ditolak 

H0  
ditolak 

H0 
diterima 
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c)   Perhitungan uji t 

Nilai t hitung = 0,124887 (Tabel 4.17) 

Nilai t tabel = t 0,05/2 ; df : 169 = 1,96 (Tabel Distribusi t) 

 

 

 

 

 

        - 1,96    0,124887                 1,96     
Gambar 4.2  Uji t untuk variabel pengalaman 

 

d)   Kesimpulan : t hitung  <  t tabel atau  1,96  <  0,124887 

Dengan menggunakan kriteria pengujian dua sisi dan pada 

taraf signifikansi 0,05. Karena t hitung (0,124887) lebih kecil 

dari t tabel (1,96), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Kesimpulannya variabel pengalaman tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan yang diperoleh 

pedagang. 

3). Pengujian terhadap β3 (variabel tenaga kerja) 

a)   Hipotesis statistik 

H0 : β3 = 0 (variabel tenaga kerja tidak signifikan 

mempengaruhi besarnya pendapatan) 

Ha : β3 ≠ 0 (variabel tenaga kerja signifikan mempengaruhi 

besarnya pendapatan) 

H0  
ditolak 

H0  
ditolak 

H0 
diterima 
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b)   Menentukan derajat signifikan α = 0,05 

c)   Perhitungan uji t 

Nilai t hitung = 0,465306 (Tabel 4.17) 

  Nilai t tabel = t 0,05/2 ; df : 169 = 1,96 (Tabel Distribusi t) 

 

 

 

 

           - 1,96     0,465306        1,96    
Gambar 4.3  Uji t untuk variabel tenaga kerja 

  

d)   Kesimpulan : t hitung <  t tabel atau  0,465306 < 1,96 

Dengan menggunakan kriteria pengujian dua sisi dan pada 

taraf signifikansi 0,05. Karena t hitung (0,465306) lebih kecil 

dari t tabel (1,96), maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Kesimpulannya variabel modal tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap pendapatan yang diterima oleh 

pedagang. 

4). Pengujian terhadap β4 (variabel jam kerja) 

a)   Hipotesis statistik 

      H0 : β4 = 0 (variabel jam kerja tidak signifikan mempengaruhi 

besarnya pendapatan) 

Ha : β4 ≠ 0 (variabel jam kerja signifikan mempengaruhi 

besarnya pendapatan) 

H0  
ditolak 

H0  
ditolak 

H0 
diterima 
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b)   Menentukan derajat signifikan α = 0,05 

c)   Perhitungan uji t 

  Nilai t hitung = 2,290699 (Tabel 4.17) 

  Nilai t tabel = t 0,05/2 ; df : 169 = 1,96 (Tabel Distribusi t) 

 

 

 

 

              - 1,96                         1,96     2,290699 
Gambar 4.4  Uji t untuk variabel jam kerja 

  

d)   Kesimpulan : t hitung  >  t tabel atau  2,290699 >  1,96 

Dengan menggunakan kriteria pengujian dua sisi dan pada 

taraf signifikansi 0,05. Karena t hitung (4,8141) lebih besar 

dari t tabel (1,96), maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Kesimpulannya variabel jam kerja mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap pendapatan yang diperoleh pedagang pasar 

tradisional. 

b. Uji F 

Uji F atau analisis varian digunakan untuk menguji tingkat signifikan 

hubungan antara variabel independen secara bersama – sama atau 

serentak dengan variabel dependen. 

Adapun langkah – langkah pengujiannya adalah sebagai berikut : 

1). Hipotesis 

H0  
ditolak 

H0  
ditolak 

H0 
diterima 
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H0 :  β1 = β2 = β3 = β4 

  (tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

tenaga kerja, pengalaman, modal, dan bahan baku dengan 

besarnya laba usaha) 

Ha :  β1 ≠ β2 ≠ β3 ≠ β4 

(terdapat hubungan yang signifikan antara variable tenaga 

kerja, pengalaman, modal, dan bahan baku  dengan  

besarnya laba usaha) 

2). Menentukan derajat signifikan dengan α = 0,05 

3). Perhitungan uji F 

 Nilai F hitung = 51,54101 (Tabel 4.17) 

 F tabel = F0,05 ; (169 – 5) ; (5 – 1) = 2,37 (Tabel Distribusi F) 

 

 

 

                2.37   51,54101 

Gambar 4.5 Uji F  

Jadi F hitung (51,54101) lebih besar daripada F tabel (2.37), maka 

H0 ditolak dan menerima Ha. Sehingga kesimpulannya semua 

variabel independen secara bersama – sama signifikan pada 

tingkat signifikan (α) 5%. Ini berarti faktor modal, pengalaman, 

tenaga kerja, dan jam kerja secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap pendapatan pedagang pasar tradisional. 

H0 
Diterima 

H0 
Ditolak 
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c. Koefisien Determinasi ( R2 ) 

Berdasarkan tabel 4.17, nilai R2 didapat 0,556953. Ini berarti sekitar 55,69% 

variasi variabel dapat dijelaskan dalam model. Sedangkan sisanya sekitar 

44,31% dijelaskan oleh variabel diluar model. 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Dari hasil uji JB test menggunakan program EViews3, diketahui probabilitas JB 

lebih besar dibandingkan 0,05 yaitu 0,197326 hal tersebut menunjukan bahwa 

residual berdistribusi normal serta nilai maka model analisis regresi linear 

berganda semi logaritma layak digunakan. 

Seperti pada tabel 4.18  sebagai berikut : 

       Tabel 4.18    Hasil Uji Jarque-Bera  
 

Skewness 
0,314853 

Kurtosis 
3,253795 

Jarque-Bera 
3,245796 

Probability 
0,197326 

              Sumber: Analisis Data Primer, Program EViews 3 
 

b. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah suatu kondisi dimana terdapat korelasi atau 

hubungan antar variabel independen. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya 

multikolineritas salah satunya dengan metode Klein, yaitu dengan 

membandingkan R2 (koefisien determinasi) regresi awal dengan r2 parsial 

(koefisien korelasi antar variabel independen).  

Dengan kriteria pengujian: 
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1). Jika nilai r2 > R2 maka ada masalah multikolinearitas 

2). Jika nilai r2 < R2 maka tidak ada masalah multikolinearitas 

Jika dalam  model tersebut terdapat multikolinearitas maka model 

tersebut memiliki kesalahan standar yang besar sehingga koefisien tidak 

dapat ditaksir dengan ketepatan tinggi. 

Nilai r dikuadratkan lalu dibandingkan dengan nilai R2 =  0,556953 

1) MODAL – PENGALAMAN nilai r2 =   0,015374 < R2 

maka dalam model tersebut dapat dikatakan tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. 

2) MODAL  – TENAGA KERJA nilai r2 =  0,417673 <  R2 

maka dalam model tersebut dapat dikatakan tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. 

3) MODAL – JAM KERJA nilai r2 =  0,148464 < R2 

maka dalam model tersebut dapat dikatakan tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. 

4) PENGALAMAN – TENAGA KERJA nilai r2 =   0,000637< R2 

maka dalam model tersebut dapat dikatakan tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. 

5) PENGALAMAN – JAM KERJA nilai r2 =   0,016331 < R2 

maka dalam model tersebut dapat dikatakan tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. 

6) TENAGA KERJA – JAM KERJA nilai r2 =   0,074236 < R2 
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maka dalam model tersebut dapat dikatakan tidak terdapat 

masalah multikolinearitas. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas terjadi jika muncul dalam fungsi regresi yang 

mempunyai varian yang tidak sama sehingga penaksir OLS tidak efisien 

baik dalam sampel kecil maupun besar (tetapi masih tetap bias dan 

konsisten). Salah satu cara untuk mendeteksi Heteroskedastisitas adalah 

dengan uji Park. Meregresi residual yang dikuadratkan dengan variabel 

independen :  

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. Hasilnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.19  Hasil Uji Park untuk Mendeteksi 
Heteroskedastisitas 

 

Variabel Probabilitas α 

Modal 0,5462 0.05 
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Sumber: Analisis Data Primer, Program EViews 3 

Hasil pengujian menunjukkan probabilitas semua variabel tidak 

signifikan pada α = 5% seperti ditunjukkan oleh tabel 4.19. Dengan 

demikian dapat disimpulkan dalam  model tersebut tidak terdapat 

masalah heteroskedastisitas. 

d. Uji Autokorelasi 

Untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel gangguan 

sehingga penaksir tidak lagi efisien baik dalam sample kecil maupun 

sample besar. Salah satu cara yang digunakan dalam pengujian 

autokorelasi adalah B-G Test. 

Dengan menggunakan program Eviews3 didapat hasil pada tabel 

4.20 Sebagai berikut : 

Tabel 4.20    Hasil Uji autokorelasi menggunakan B-G test 
 

 
   

 

Sumber: Analisis Data Primer, Program EViews 3 
 

Pengalaman 0,5806 0.05 

Tenaga kerja 0,5699 0.05 

Jam kerja 0,0929 0.05 

Variabel Probabilitas 
Modal 0,9761 

Pengalaman usaha 0,9827 
Tenaga kerja 0,9780 

Jam kerja 0,9343 

Resid(-1) 0,3874 

F-statistic 0,387364 

Obs*R-squared 0,378583 
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Berdasarkan hasil uji autokorelasi, diketahui bahwa nilai probabilitas 

lebih besar dari probabilitas 5%, maka hipotesa yang menyatakan pada 

model tidak terdapat masalah autokorelasi tidak ditolak. Atau tidak 

terjadi masalah autokorelasi. 

4. Interpretasi Hasil Secara Ekonomi 

a. Pengaruh Modal Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui t statistik dari 

variabel modal  9,321756, berdasarkan hasil  uji t untuk taraf signifikansi  

5% diketahui bahwa faktor modal mempunyai pengaruh terhadap 

besarnya pendapatan yang diperoleh pedagang pasar tradisional. Dengan 

nilai koefisien regresi sebesar 2,01E-07, hal tersebut menunjukan bahwa 

peningkatan jumlah modal sebesar Rp 1 menyebabkan kenaikan 

pendapatan sebesar  2,01E-07 % dengan asumsi variabel independen 

yang lain tetap. Hubungan antara variabel modal dengan variabel 

pendapatan sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yaitu adanya 

pengaruh yang signifikan antara modal dengan pendapatan pedagang 

pasar tradisional. 

b. Pengaruh Pengalaman Usaha Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar 

Tradisional 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui t statistik dari 

variabel pengalaman usaha 0,1248 dengan taraf signifikan 5%, maka 

dapat diketahui bahwa faktor pengalaman usaha tidak mempunyai 

pengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diperoleh pedagang pasar 
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tradisional. Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0005, semakin lama 

seorang pengusaha dalam menjalankan usahanya, tidak mempengaruhi 

pendapatan pedagang. Hasil perhitungan menunjukan tidak sesuai 

dengan hipotesis yang diajukan, semakin lama pengalaman usaha 

seseorang sebagai pedagang pasar tradisional tidak menambah 

pendapatan yang diperoleh pedagang. 

c. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar 

Tradisional 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui t statistik dari 

variabel tenaga kerja  0,4653, berdasarkan hasil  uji t untuk taraf 

signifikansi  5% diketahui bahwa faktor tenaga kerja tidak mempunyai 

pengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diperoleh pedagang. 

Dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,065995, semakin banyak 

pedagang menggunakan faktor tenaga kerja, tidak mempengaruhi 

pendapatan pedagang. Hubungan antara variabel tenaga kerja dengan 

variabel pendapatan sesuai dengan hipotesis yang diajukan, yaitu tidak 

adanya pengaruh yang signifikan antara tenaga kerja dengan pendapatan 

pedagang. Hampir seluruh pedagang pasar tradisional di Pasar Nguter, 

tenaga kerja yang digunakan adalah keluarga pedagang dan pedagang 

sendiri. 

d. Pengaruh Jam Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diketahui t statistik dari 

variabel jam kerja  2,2906, berdasarkan hasil  uji t untuk taraf signifikansi  5% 

diketahui bahwa faktor jam kerja mempunyai pengaruh terhadap besarnya 
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pendapatan yang diperoleh pedagang pasar tradisional. Dengan nilai koefisien 

regresi sebesar 0,0983, hal tersebut menunjukan bahwa peningkatan jumlah jam 

kerja sebesar 1 jam menyebabkan kenaikan pendapatan sebesar 0,0983 % 

dengan asumsi variabel independen yang lain tetap. Hubungan antara variabel 

jam kerja dengan variabel pendapatan sesuai dengan hipotesis yang diajukan, 

yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara jam kerja dengan pendapatan 

pedagang pasar tradisional. 

e. Variabel Independen Yang Paling Besar Berpengaruh Terhadap 

Pendapatan Yang Diperoleh Pedagang Pasar Tradisional 

Tabel 4.21 Hasil Olah Data Dengan Menggunakan SPSS 15 
 

Coefficients(a) 

 Model 
Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 
Coeffici
ents t Sig. Correlations 

Collinearity 
Statistics 

  B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part 

Toler
ance VIF B 

Std. 
Error 

(Constant) 4.468 .141   31.7 .000           
mod 8.74E-

08 
.000 .666 9.322 .000 .736 .589 .485 .528 1.892 

pgu .000 .002 .007 .125 .901 -.093 .010 .006 .972 1.029 
tkr .029 .062 .032 .465 .642 .498 .036 .024 .578 1.729 
jkr .043 .019 .130 2.291 .023 .394 .176 .119 .844 1.185 

Sumber Data : Analisis data primer             a  Dependent Variable: 

logpdp 

Berdasarkan hasil olah data di atas, menurut koefisien standart Beta, variabel 

modal memiliki nilai yang terbesar dari variabel independen lainnya yakni 

0,666. Ini berarti bahwa variabel modal adalah variabel yang paling besar 

berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh pedagang pasar tradisional.
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Hasil analisis data yang diperoleh dari pedagang pasar tradisional di Pasar Nguter 

Kabupaten Sukoharjo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan hasil regresi, analisis statistik dengan menggunakan uji t, serta uji 

F diketahui bahwa variabel modal yang dibutuhkan pedagang mempunyai 

pengaruh yang signifikan/positif terhadap besarnya pendapatan yang diperoleh 

pedagang pasar tradisional, jadi hipotesis yang menyatakan bahwa modal yang 

dibutuhkan pedagang pasar tradisional mempunyai pengaruh terhadap pendapatan 

pedagang pasar tradisional terbukti.  

2. Berdasarkan hasil regresi, analisis statistik dengan menggunakan uji t, diketahui 

bahwa variabel pengalaman yang dibutuhkan pedagang pasar tradisional tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya pendapatan pedagang 

pasar tradisional, jadi hipotesis yang menyatakan bahwa pengalaman yang 

dibutuhkan pedagang mempunyai pengaruh terhadap pendapatan pedagang pasar 

tradisional tidak terbukti. 

3. Berdasarkan hasil regresi, analisis statistik dengan menggunakan uji t, diketahui 

bahwa variabel tenaga kerja yang dibutuhkan pedagang pasar tradisional tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besarnya pendapatan pedagang 

pasar tradisional, jadi hipotesis yang menyatakan bahwa tenaga kerja yang 

dibutuhkan pedagang mempunyai pengaruh terhadap pendapatan pedagang pasar 

tradisional tidak terbukti. 
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4. Berdasarkan hasil regresi, analisis statistik dengan menggunakan uji t, serta uji 

F diketahui bahwa variabel jam kerja yang dibutuhkan pedagang mempunyai 

pengaruh yang signifikan/positif terhadap besarnya pendapatan yang diperoleh 

pedagang pasar tradisional, jadi hipotesis yang menyatakan bahwa jam kerja yang 

dibutuhkan pedagang pasar tradisional mempunyai pengaruh terhadap pendapatan 

pedagang pasar tradisional terbukti. 

5. Berdasarkan hasil regresi linear berganda diperoleh nilai koefisien standart Beta 

untuk variabel modal yang terbesar yakni 0,666. Ini berarti bahwa variabel modal 

adalah variabel yang paling besar berpengaruh terhadap pendapatan yang 

diperoleh pedagang. Maka hipotesa yang menyatakan bahwa variabel modal 

mempunyai pengaruh yang paling besar dibandingkan dengan variabel 

independen di dalam model adalah terbukti. 

 

B. Saran-saran 

1. Pedagang Pasar Tradisional 

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, bagi pedagang pasar 

tradisional disarankan meningkatkan jumlah modal yang digunakan sehingga 

dengan jumlah modal yang lebih besar diharapkan terjadi peningkatan jumlah 

penambahan bahan produksi guna menghasilkan output barang dagangan yang 

diperdagangkan, sehingga meningkatkan pendapatan. Dengan asumsi, variabel 

pengaruh yang lain tetap. 

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian ini, faktor jam kerja 

pedagang mempunyai pengaruh yang signifikan dengan pendapatan yang 

diperoleh para pedagang pasar tradisional. Oleh karena itu, diharapkan pedagang 
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menambah jam kerja untuk berdagang guna meningkatkan pendapatan para 

pedagang. Tetapi dengan asumsi variabel pengaruh yang lain tetap. 

Walaupun variabel pengalaman di penelitian ini tidak mempengaruhi 

terhadap pendapatan pedagang, disini pedagang dituntut memiliki strategi dalam 

memproduksi barang, strategi dalam promosi barang, hingga strategi pengemasan 

barang yang akan dijual. Karena sebagian besar pedagang yang dijumpai, tidak 

menerapkan strategi dalam penjualan. 

2. Bagi Instansi 

Diharapkan guna mengembangkan potensi dan peranan usaha kecil 

khususnya pedagang pasar tradisional di Kecamatan Nguter Kabupaten 

Sukoharjo, pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan serta sebagai fasilitator 

dari pengusaha mikro dan kecil khususnya pedagang di kecamatan Nguter 

Kabupaten Sukoharjo dapat menyediakan suatu kebijakan yang bertujuan 

meningkatkan produktivitas pedagang. Mengingat pentingnya pelatihan bagi 

pedagang pasar tradisional demi terwujudnya pengembangan diatas, Pemerintah 

Daerah diharapkan pula memberikan program – program pelatihan bagi pedagang 

yang selama ini sudah pernah diadakan namun dirasakan belum merata bagi 

seluruh pedagang. Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan 

pedagang. 

Masalah perluasan daerah pemasaran, pedagang pasar tradisional hanya 

bisa melakukan pemasaran dengan lingkup yang lokal saja. Salah satu kendala 

yang dikeluhkan sebagian pedagang adalah perijinan usaha mereka. Diharapkan 

dengan memiliki perijinan dari usaha yang dijalankan, para pedagang mampu 

memasarkan hasil produksi mereka keluar daerah. Perijinan ini dapat 

mengembangkan usaha para pedagang 
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