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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertian dan Kurva Teori Permintaan  

Teori permintaan menerangkan tentang sifat permintaan para pembeli 

terhadap suatu komoditas (barang/jasa). Teori permintaan menerangkan 

tentang ciri-ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga, (Sadono 

Sukirno, 2010:75). Adapun hukum permintaan adalah semakin rendah harga 

suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut dan 

sebaliknya apabila semakin tinggi harga suatu barang tersebut maka semakin 

sedikit permintaan terhadap barang itu. 

Faktor lain yang mempengaruhi berapa banyak barang yang akan diminta 

adalah sebagai berikut:  

1. Pendapatan rata-rata dari konsumen sangat menentukan permintaan. Apabila 

pendapatan masyarakat naik, maka individu cenderung membeli hampir 

segala sesuatu dalam jumlah yang lebih banyak, sekalipun harga-harga tidak 

berubah.  

2. Ukuran pasar yang diukur, misalnya jumlah penduduk jelas mempengaruhi 

jumlah permintaan. Jika penduduk bertambah, maka permintaan semangkin 

meningkat.  

3. Harga-harga dan ketersediaan barang terkait mempengaruhi permintaan akan 

suatu komoditi. Sebuah hubungan penting terutama sekali ada diantara 

barang barang yang mempunyai hubungan subsitusi.  

4. Selera atau preferensi menggambarkan bermacam-macam pengaruh budaya 

dan sejarah. Perubahan selera terhadap suatu komoditi akan menyebabkan 

kenaikan atau penurunan tingkat permintaan untuk komoditi tersebut.  

5. Faktor-faktor khusus mempengaruhi permintaan akan barang-barang tertentu. 

Contohnya adalah cuaca dan iklim ( Samuelson, 2003 hal:55) 

Oleh sebab itu dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu 

barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya. Terutama dianalisis 

adalah hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dengan harga barang 

tersebut.  
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Gambar 2.1 Kurva Permintaan 

Sumber : Sadono Sukirno, Teori Mikroekonomi 

 

Dalam gambar 2.1 yaitu kurva permintaan pada barang, harga (P) diukur 

pada sumbu vertikal sedangkan kuantitas yang diminta (Q) ada pada sumbu 

horizontal. Tiap-tiap angka P kemudian digambarkan pada sebuah titik dan 

membentuk kurva D.  

Slope yang berlereng negatif dari kurva permintaan diatas menjelaskan 

hukum permintaan yang berlereng negatif, dimana jika harga barang naik dari 

P1 ke P2 maka kuantitas barang yang diminta akan menurun dari Q1 ke Q2. 

Bila dinyatakan secara matematis fungsi permintaan ditulis sebagai 

berikut: Qd= F (harga, harga komoditas lain, pendapatan, corak distribusi 

pendapatan, cita rasa masyarakat, dll) Fungsi permintaan tersebut dibaca: 

jumlah komoditas yang di minta merupakan fungsi dari harga, komoditas lain, 

pendapatan, corak distribusi pendapatan, cita rasa masyarakat, dll 

2.1.2 Pengertian dan Kurva Teori Penawaran   

Penawaran adalah jumlah barang yang produsen ingin tawarkan (jual) 

pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Permintaan baru 

dapat dipenuhi bila penjual menyediakan barang/  jasa yang diperlukan 

tersebut (Sadono Sukirno, 2015:78). 

Faktor-faktor yang menentukan tingkat penawaran adalah harga jual 

barang yang bersangkutan, serta faktor-faktor lainnya yang dapat 

disederhanakan sebagai faktor non harga. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi penawaran suatu barang yaitu:  

a. Harga barang itu sendiri  

b. Biaya produksi  

c. Teknologi produksi  

d. Harga barang lain yang terkait 

e. Jumlah pedagang/penjual  
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f.      Harga faktor produksi  

g. Perilaku produsen 

h. Tujuan perusahaan  

i.      Kebijakan pemerintah 

Sadono Sukirno menyatakan Hukum penawaran adalah suatu pernyataan yang 

menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang 

tersebut yang ditawarkan para penjual.dalam hukum ini dinyatakan bagaimana 

keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi dan 

bagaimana keinginan untuk menawarkan barangnya tersebut apabila harganya 

rendah.  

Hukum penawaran pada dasarnya menyatakan bahwa makin tinggi harga suatu 

barang, semakin banyak jumlaj barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. 

Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang semakin sedikit jumlah barang yang 

ditawarkan. 

 

.     

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kurva Penawaran 

Sumber : Sadono Sukirno, Teori Mikroekonomi 

 

Dilihat dari gambar 2.2 Kurva penawaran adalah kurva yang 

menghubungkan titik–titik kombinasi antara harga dengan jumlah barang 

yang diproduksi atau ditawarkan. Kurva penawaran merupakan garis 

pembatas jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Sudah 

menjadi sifat produsen atau penjual bahwa bila harga naik, mereka akan 

menambah jumlah barang yang dijual dan sebaliknya. Sehingga bentuk kurva 

penawaran adalah miring membentuk lereng dari kiri bawah ke kanan atas 

atau sebaliknya. 
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Bila dinyatakan secara matematis, fungsi penawaran ditulis sebagai 

berikut: Qs= F (harga, harga komoditas lain, biaya produksi, tujuan 

perusahaan, tingkat teknologi, dll). Fungsi penawaran tersebut dibaca: jumlah 

komoditas yang ditawarkan merupakan fungsi dari harga komoditas itu 

sendiri, harga komoditas lain, biaya produksi, tujuan perusahaan, tingkat 

teknologi, dll)  

2.1.3 Teori Pendapatan 

Definisi pendapatan berdasarkan Kartikahadi,dkk (2012:186) merupakan: 

Penghasilan (income) yang mana kenaikan manfaat ekonomi selama satu 

periode akuntansi pada bentuk pemasukan atau penambahan aset atau berupa 

penurunan kewajiban yg menyebabkan kenaikan ekuitas yg tidak berasal dari 

kontribusi penanam modal.  

Pendapatan atau income pedagang dipengaruhi adanya faktor penjualan 

barang yang diproduksi serta harga per unit dari masing-masing faktor 

produksi. Dari harga ini lalu dipengaruhi oleh kekuatan pensawaran juga 

permintaan antara penjual dengan pembeli pada pasar. 

Pendapatan para pedagang ini pula dikatakan sebagai Total Revenue 

(TR) yang mana jumlah pendapatan diterima oleh pedagang menjadi output 

berdasarkan dari total penjualan. Pendapatan dirumuskan menjadi output kali 

antara jumlah unit yang terjual menggunakan harga per unit(Gregory N. 

Mankiw, 2011: 332). Sehingga, dapat dirumuskan secara matematis sebagai 

berikut:  

TR = P x Q 

Dimana :  

• TR = Total Revenue (Penerimaan Total)  

• P = Price (Harga)  

• Q = Quantity (Jumlah Barang) 

 

Selanjutnya, Pendapatan adalah uang bagi sejumlah pemangku bisnis 

yang sudah diterima dari pembeli sebagai output ( hasil) dari proses penjualan 

barang ataupun jasa. Pendapatan atau bisa dianggap laba ekonomi ini adalah 

pendapatan total yg diperoleh pemilik bisnis sehabis dikurangi dari biaya 

produksi (Sukirno,2006 hal:37). Secara garis besar pendapatan digolongkan 

menjadi tiga golongan yaitu:   

a) Gaji dan Upah  

Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk 

orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu atau satu bulan.  

b) Pendapatan dari Usaha Sendiri  

Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurang dengan biaya-biaya 

yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga 
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sendiri, nilai sewa capital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak 

diperhitungkan.  

c) Pendapatan dari Usaha Lain  

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja dan ini 

merupakan pendapatan sampingan antara lain: pendapatan dari hasil 

menyewakan asset yang dimiliki, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, 

pendapatan pension, dan lain-lain. Berdasarkan penggologannya, Badan Pusat 

Statistik membedakan pendapatan menjadi empat golongan yaitu:  

I. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih 

dari Rp. 3.500.000 per bulan.  

II. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata adalah antara 

Rp. 2.500.000 s/d Rp. 3.500.000 per bulan  

III. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata adalah antara 

Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 per bulan  

IV. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata adalah Rp. 

1.500.000 per bulan 

Dari penjelasan para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pendapatan adalah income dari seseorang yang diperoleh dari hasil transaksi 

jual-beli dan pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antara pedagang 

dengan pembeli dalam suatu kesepakatan harga bersama. Apalagi pendapatan 

juga sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha.  

2.1.4 Teori Modal Usaha   

Modal merupakan sumber daya keuangan yang dapat digunakan bisnis 

untuk mendanai operasinya, seperti uang tunai, mesin, peralatan, dan sumber 

daya lainnya. Dengan kata lain, modal merupakan aset yang memungkinkan 

bisnis menghasilkan produk atau layanan untuk dijual kepada pelanggan 

(Moekijat,2000:63) 

Menurut Bambang Riyanto (1998:10), Modal adalah ouput produksi 

yang dipakai buat menghasilkan lebih lanjut. Dalam perkembangannya modal 

ditekankan dalam nilai, daya beliatau kekuasaan menggunakan atau memakai 

yang terkandung pada barang-barang modal. Modal juga bisa diperoleh 

melalui banyak sekali cara misalnya dengan :  

1) Modal sendiri  

Menurut Soemarso (2004;15) modal yang berasal dari pembelanjaan 

perusahaan yang bersumber dari pemilik perusahaan. Modal itu sendiri 

diperoleh menurut output menabung, sumbangan, hadiah ataupun warisan. 

Kelebihan mengunakan modal sendiri adalah :  

a. Tidak ada tangungan membayar bunga atau biaya administrasi sehingga 

tidak menjadi beban dalam berdagang.  



12 

 

b. Tidak bergantung pada pihak manapun artinya perolehan dana diperoleh 

dari setoran pemilik modal.  

c. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang 

relative lama.  

d. Tidak ada tangung jawab harus mengembalikan modal. 

2) Modal Asing  

Menurut Sutrisno (2007:8), Modal asing adalah modal yang bersumber dari 

pinjaman berdasarkan bank, lembaga keuangan, ataupun mengeluarkan surat 

hutang serta atas penggunaan dana asal ini perusahaan wajib menaruh 

kompensasi berupa bunga yang jadi beban tetap bagi suatu perusahaan. 

Menurut Riyanto (2010:227) Modal asing terbagi 3 golongan diantaranya 

ialah:  

I. Modal asing/utang jangka pendek (short-term debt) yaitu yang jangka 

waktunya pendek, yaitu kurang dari 1 tahun.  

II. Modal asing/utang jangka menengah (intermediate – term debt) yaitu yang 

jangka waktunya antara 1 sampai 10 tahun.  

III. Modal asing/utang jangka panjang (long-term debt) yaitu jangka panjang 

waktunya lebih dari 10 tahun. 

3) Modal Patungan  

Menurut Jackie Ambadar (2010:15) selain modal sendiri atau pinjaman, juga 

mampu memakai modal bisnis menggunakan berbagai cara kepemilikan 

bisnis orang lain. Caranya cukup menggabungkan antara modal sendiri 

dengan modal satu orang sahabat atau beberapa orang yang berperan menjadi 

kawan bisnis.  

Dari penjelasan para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan modal 

usaha adalah suatu hal yang penting untuk menambah aset berupa barang atau 

dana yang dijadikan sebagai pokok menjalankan sebuah usaha. Inilah yang 

menjadi permasalahan bagi para pedagangan dengan modal awal sangat 

minim sangat bisa dipastikan bila usahanya akan susah berkembang.   

Berbeda dengan usaha yang memiliki modal awal sangat besar pasti 

usahanya sangat cepat berkembang karena modal sangat mempengaruhi 

pendapatan pedagang. Apalagi setiap usaha perlu memiliki modal yang cukup 

sebagai penunjang kegiatan operasi usahanya seperti untuk membeli produk, 

upah karyawan dan pembayaran lainnya.  

2.1.5 Teori Lokasi Usaha   

Salah satu kunci menuju sukses merupakan lokasi. Dimana 

menggunakan lokasi dimulai dari menentukan komunitas. Keputusan ini 

sangat bergantung dalam potensi pertumbuhan ekonomis dan stabilitas, 

persaingan iklim politik, & sebagainya ( Kotler 2008 hal:51).  
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Lokasi usaha menurut Kasmir (2009 hal: 129) yaitu Tempat melayani 

konsumen, bisa juga dikatakan menjadi lokasi tempat memajang barang-

barang dagangannya. Adapun faktor-faktor yang wajib dipertimbangkan 

dengan cermat pada memilih lokasi menurut Kotler (2009:84) diantaranya 

faktor :  

a. Akses, misalnya lokasi yang mudah dilalui atau mudah dijangkau sarana 

transportasi umum.  

b. Visibilitas, misalnya lokasi dapat dilihat dengan jelas dari tepi jalan.  

c. Tempat parkir yang luas dan aman.  

d. Ekspansi, yaitu tersedia tempat yang cukup luas untuk peluasan usaha di 

kemudian hari.  

e. Lingkungan, yaitu daerah sekitar yang mendukung jasa yang ditawarkan. 

Dari penjelasan para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan lokasi 

usaha adalah tempat usaha yang harus dipenuhi oleh setiap perusahaan. Untuk 

itu dalam proses pemilihan lokasi perusahaan pengusaha harus 

mempertimbangkan keputusannya dengan benar agar tidak menimbulkan 

kerugian dikemudian harinya. 

2.1.6 Teori Lama Usaha  

Lama usaha adalah lama waktu yang dijalani pedagang atau pelaku bisnis 

dalam menjalankan ataupun mengelola usahanya. Menurut Sukirno (2002:39) 

Lamanya suatu usaha bisa mengakibatkan pengalaman dalam berwirausaha, 

dimana pengalaman bisa mempengaruhi pengamatan seorang pada tingkah 

laku.  

Menurut Suroto (1992:7) Lama usaha akan mempertinggi pengetahuan, 

kecerdasan & keterampilan seseorang. Semakin lama dan semakin insentif 

lama usaha maka akan semakin besar peningkatan tersebut.Inilah yang 

memungkinkan orang menhasilkan barang dan jasa yang semakin lama 

semakin banyak, beragam dan bermutu.  

Dari penjelasan para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan lama 

usaha adalah lamanya suatu usaha para pedagang buah yang dilakukan 

semenjak itu berdiri sampai kios usaha tersebut beroperasi. Semakin lama 

usaha tersebut berjalan mengakibatkan adanya perkembangan usaha.  

Ditinjau dari pengalaman, lama usaha yang lebih lama tentunya lebih 

dapat berkembang dengan baik. Karena telah lebih dulu mengenal kondisi 

pasar yang ada, memahami selera konsumen yang bisa di bilang mapan, lebih 

dapat untuk bersaing dengan pedagang lainnya. 

2.1.7 Teori Jam Kerja  

Lama jam kerja yang dipakai seseorang maka akan tinggi upah atau 

pendapatan yang diterima seseorang tersebut, dan kebalikannya apabila 

semakin sedikit jumlah jam kerja yang dipakai oleh seseorang maka akan 
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semakin sedikit taraf upah atau pendapatan yang diterima ole seseorang 

tersebut.  

Jam kerja pada penelitian ini merupakan jumlah atau lamanya waktu 

yang digunakan buat berdagang atau membuka usaha mereka dalam melayani 

konsumen setiap harinya. (Soekartawi 2003 hal: 11) . 

Menurut (Ghani, 2003:61) terdapat aturan perihal batasan jam kerja 

maksimal, & pemberitahuan ketika istirahat,dan juga kompensasi pelampauan 

berdasarkan ketentuan tersebut. Menurut Undang-Undang No 13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 sampai dengan 85.Pasal 77 ayat 

1, UU No.13/2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan 

ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur pasal 77 ayat 2, UU 

No. 13/2003 yaitu:  

1. 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari 

kerja dalam satu minggu.  

2. 8 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari 

kerja dalam 1 minggu 

Dari penjelasan para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan jam 

kerja adalah jangka waktu yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. 

Yang dimaksud jam kerja didalam penelitian ini adalah waktu yang digunakan 

oleh pedagang pasar tradisional dalam menjajarkan barang dagangannya 

setiap harinya. Jam kerja terganntung pada jenis dagangan yang dijual 

belikan, kecepatan habis terjual suatu barang dagangan, cuaca dan lainnya 

yang mempengaruhi jam kerja pedagang. 

2.2 Pengaruh Antar Variabel   

Pada bagian ini menjelaskan tentang teori dan pengaruh antara variabel 

independend ( Modal usaha, Lokasi Usaha, Lama usaha dan Jam Kerja) 

terhadap variabel dependen ( Pendapatan pedagang buah di pasar tradisonal 

Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya) . 

2.2.1  Pengaruh Modal Usaha Terhadap Pendapatan 

Modal berpengaruh terhadap pendapatan pedagang buah. Hal ini karena 

pedagang buah yang menggunakan modal besar maka pendapatannya akan 

tinggi, sebaliknya yang menggunakan modal kecil akan memperoleh 

pendapatan yang rendah. Modal merupakan variablel yang paling 

berpengaruh terhadap pendapatan pedagang buah di pasar tradisional, hal ini 

karena ketika modal usaha ditambahkan, maka pedagang buah bisa membeli 

barang dalam jumlah yang besar dan lebih bervariatif sesuai dengan 

kebutuhan pembeli sehingga penjualan meningkat yang juga berdampak pada 

meningkatnya pendapatan (Santoso, 2011) .  
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2.2.2 Pengaruh Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan  

Lokasi berarti dapat pula diartikan sebagai dimana perusahaan harus 

bermarkas dan melakukan kegiatan operasinya (Kotler & Armstrong, 2001: 

148). Apabila antara satu pedagang dengan pedagang lainnya terdapat jarak 

dimana untuk mencapainya dibutuhkan waktu dan biaya, maka salah satu 

pedagang dapat menaikkan sedikit harga tanpa kehilangan seluruh pembelin 

Pelanggan yang terjauh akan beralih ke pedagang lain yang tidak menaikkan 

harga, tetapi pelanggan yang dekat tidak akan beralih karena waktu dan biaya 

untuk menempuh jarak tersebut masih lebih besar daripada perbedaan harga 

jual diantara pedagang (Kuncoro, 2003) 

2.2.3 Pengaruh Lama Usaha Terhadap Pendapatan  

Sukirno (2006) mengatakan Lamanya suatu usaha dapat menimbulkan 

pengalam berusaha, dimana pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan 

seseorang dalam bertingkah laku. Selanjutnya menurut Wicaksono (2011) 

Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lama 

seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi 

produktivitasnya, sehingga dapat menambah efisiensi dan mampu menekan 

biaya produksi lebih kecil dari pada hasil penjualan. Semakin lama menekuni 

bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang 

selera ataupun perilaku konsumen.  

2.2.4 Pengaruh Jam Kerja Terhadap Pendapatan   

Mengemukakan bahwa jam kerja merupakan lamanya waktu untuk 

menjalankan suatu usaha. Adapun jam kerja yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah waktu yang digunakan oleh para pedagang kaki lima dalam 

menjajakan barang dagangannya setiap hari (Jaya,2011). Selanjutnya, 

Simanjutak (1985) Lama jam kerja seorang pedagang ditentukan oleh jenis 

dagangan, kecepatan laku terjual barang dagangannya, cuaca dan hal lainnya 

yang dapat berpengaruh terhadap jam kerja pedagang. Pada dasarnya setiap 

penambahan pendapatan maka mengurangi waktu yang dipergunakan untuk 

waktu senggang.  

2.3 Penelitian Terdahulu   

Dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang membahas 

permasalahan yang sama antara lain seperti pada Tabel 2.1 berikut ini :  
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 
 

 

 

 

 

 

 

Persamaan dan Perbedaan 
Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

 

Judul 

Penelitian 

 

Variabel Penelitian 

 

Metode 

Penelitian 

 

Obyek 

Penelitian 

Asmawati 

(2019)  

Pengaruh 

Modal, Lokasi, 

Jam Usaha 

Terhadap 

Tingkat 

Pendapatan 

Pedagang Pasar 

Tradisional 

Modal Usaha(X1), 

Lokasi Usaha(X2), 

Jam Usaha(X3) & 

Pendapatan(Y) 

Kuantitatif Pedagang di 

Pasar Petir 

Kabupaten 

Serang 

Puji 

Yuniarti 

(2019) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan 

Pedagang di 

Pasar 

Tradisional 

Cinere Depok 

Tingkat 

Pendidikan(X1),Modal 

Usaha(X2), 

Biaya(X3),Lama 

Usaha(X4), Jam 

Kerja(X5), 

Pendapatan(Y) 

Kuantitatif PKL di Pasar 

Tradisional  

Noor Aini 

Fitria 

(2013) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

Yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan 

Pedagang Tape 

Singkong Di 

Kota 

Probolinggo 

Modal(X1),Tingkat 

Pendidikan(X2), Jam 

Kerja (X3),Lama 

Usaha (X4), 

Pendapatan (Y) 

Kuantitatif Pedagang Tape 

Singkong di 

Jln.Soekarno 

Hatta 

kelurahan 

Ketapang, 

Kecamatan 

Kademangan 
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2.4 Kerangka Konseptual 

Uraian pemikiran yang telah disampaikan diatas memberikan landasan dan 

arah untuk menuju pada penyusunan kerangka pemikiran teoritis. Untuk lebih 

memperjelas arah dari penelitian Analisis pengaruh modal usaha, lokasi usaha, 

lama usaha, jam kerja terhadap pendapatan pedagang buah di pasar tradisonal 

Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya diterjemahkan dalam diagram struktur 

seperti pada gambar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 

Kerangka Konseptual  

 

2.5 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka diatas, rumusan masalah dan tinjauan pustaka, maka 

hipotesis yang akan disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

• H1 :Diduga modal usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

pedagang buah  

• H2 :Diduga lokasi usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

pedagang buah  

• H3 :Diduga lama usaha berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

pedagang buah  

• H4 :Diduga lama jam kerja berngaruh signifikan terhadap pendapatan 

pedagang buah  

• H5 :Diduga modal usaha, lokasi usaha, lama usaha dan jam kerja berngaruh 

signifikan terhadap pendapatan pedagang buah  
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