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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran 

dan pengajuan hipotesis.Tinjauan pustaka merupakan gambaran konsep dasar 

mengenai variabel yang diteliti dan dilandasi dengan adanya penelitian terdahulu.  

Selanjutnya, pada bab ini pula penulis membahas mengenai kerangka pemikiran 

teoritis terkait model dan hubungan antar variabel dependen dengan variabel 

independen, kemudian diiringi dengan hipotesis yang diajukan. 

2.1.2 Pendapatan 

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan 

Menurut Rahardja dan Manurung (2010:291), pendapatan adalah total 

penerimaan (uang atau bukan uang) seseorang atau rumah tangga selama periode 

tertentu. Pendapatan usaha adalah kerja dari suatu usaha yang telah dilaksanakan 

dalam kurun waktu tertentu (Ramlan, 2006:13). Kemudian, pendapatan juga dapat 

didefinisikan sebagai jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah 

tangga selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), pendapatan terdiri dari 

upah, atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga 

dan dividen, serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti 

tunjangan sosial atau asuransi pengangguran (Samuelson dan Nordhaus, 1997) 

dalam Aulia AR dan Andi Reski (2018). Pendapatan merupakan nilai yang didapat 

dari suatu usaha yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu (Muliyanti 

dan Kaukab, 2020) dalam Ana dkk, (2021). 
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Pendapatan merupakan uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan 

dalam bentuk gaji (wages), upah (salaries), sewa (rent), bunga (interest), laba 

(profit) dan sebagainya, bersama-sama dengan tunjangan pengangguran, uang 

pensiun dan sebagainya. Dalam analisis mikro ekonomi, istilah pendapatan 

khususnya dipakai berkenaan dengan aliran penghasilan dalam suatu periode waktu 

yang berasal dari penyedia faktor-faktor produksi (sumber daya alam, tenaga kerja, 

dan modal) masing-masing dalam bentuk sewa, upah dan bunga maupun laba, 

secara berurutan. Dalam analisis ekonomi makro, istilah pendapatan nasional 

(national income) dipakai berkenaan dengan pendapatan agregat suatu negara dari 

sewa, upah, bunga dan pembayaran, tidak termasuk biaya transfer (tunjangan 

pengangguran, pensiun dan lain sebagainya) (Hanum, 2017) dalam Puji Yuniarti 

(2019). 

Menurut Boediono (2002) dalam Hanifah dan Nita Baihatul (2020), 

perhitungan pendapatan pedagang kaki lima dirumuskan sebagai berikut: 

Y = TR-TC 

Dimana: 

Y : Income 

  TR : Total Revenue (Total pendapatan kotor/omzet penjualan) 

  TC :  Total Cost (Total biaya yang dikeluarkan) 

 Dari jumlah biaya produksi yang sudah dikeluarkan oleh para pedagang 

kaki lima ini didapatkan berdasarkan dengan cara menjumlahkan biaya tetap total 

dengan biaya variabel total dengan rumus sebagai berikut: 
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    TC = TFC + TVC 

Dimana: 

   TFC : Total Fixed Cost (total biaya tetap) 

    TVC : Total Variabel Cost (total biaya variabel) 

Kemudian pendapatan merupakan hasil yang didapatkan pada jumlah 

produk yang terjual kemudian dikalikan dengan harga yang diperjualbelikan. 

Berikut perhitungannya: 

   TR = Q × P 

Dimana:  

    TR : Penerimaan Total 

     Q : Jumlah Produksi 

     P : Harga Jual Produk 

 Pada tingkat pendapatan ini digunakan sebagai acuan tolak ukur tinggi 

rendahnya tingkat kemakmuran di setiap daerah sedangkan untuk keuntungan 

ekonomi yang didapatkan pada pendapatan merupakan pendapatan yang sudah 

diperoleh seorang pedagang kemudian dikurangi ongkos tersembunyi.  

2.1.1.2 Jenis-jenis Pendapatan 

Menurut (Suparmako:2000) dalam Nur Ardila (2019) secara garis besar 

pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 

1. Gaji dan Upah 
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yaitu imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan 

pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu 

minggu maupun satu bulan. 

2. Pendapatan dari Usaha Sendiri  

yaitu nilai total dari hasil produksi dan dikurangi dengan biaya-biaya 

yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga 

dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga itu sendiri, nilai sewa 

kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan. 

3. Pendapatan dari Usaha Lain 

yaitu pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan 

ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain, pendapatan 

dari pensiun dan lain-lain. Macam-macam pendapatan menurut 

perolehannya dapat dibagi menjadi dua: 

1. pendapatan kotor adalah hasil penjualan barang dagangan atau 

jumlah omzet penjualan yang diperoleh sebelum dikurangi 

pengeluaran dan biaya lain. 

2. pendapatan bersih adalah penerimaan hasil penjualan dikurangi 

pembelian bahan, biaya transportasi, retribusi, dan biaya makan atau 

pendapatan total dimana total dari penerimaan (revenue) dikurangi 

total biaya (cost). 

2.1.1.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki  

       Lima 
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 Menurut Arianto (2010:5) dalam penelitiannya bahwa faktor yang 

mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima, yaitu: 

1. Modal, merupakan barang hasil produksi tahan lama yang pada 

gilirannya digunakan sebagai input produktif untuk produksi lebih 

lanjut. 

2. Lama usaha, merupakan usia dari berdirinya usaha pedagang kaki 

lima itu sendiri. 

3. Jumlah tenaga kerja, yaitu tenaga kerja yang bekerja pada usaha, 

baik itu pemilik sendiri maupun orang lain. 

4. Tingkat pendidikan, yaitu tingkat pendidikan yang dimiliki 

seseorang diduga akan mempengaruhi pendapatan yang diterimanya 

dalam bekerja. 

5. Lokasi, yaitu lokasi usaha pedagang kaki lima merupakan suatu yang 

sangat penting karena disitulah tempat dia menggantungkan 

hidupnya. 

2.1.2 Modal Usaha  

2.1.2.1 Pengertian Modal Usaha 

    Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa “modal usaha 

adalah pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta 

benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk 

menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan”. Salah satu hal yang paling 

penting atau inti dasar dari sebuah bidang usaha agar usaha tersebut dapat terus 

berjalan adalah dengan adanya modal. Usaha yang dijalankan tidak akan 
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berkembang tanpa didukung dengan modal. Menurut istilah, “modal” dalam 

pemikiran ekonomi sebenarnya berarti sejumlah uang yang terkumpul, yang dapat 

diinvestasikan dengan harapan mendapat keuntungan di masa mendatang (Field, 

2011:10). 

 Menurut Riyanto (2001) dalam Anak Agung, dkk (2016), ada 3 (tiga) 

konsep pengertian modal kerja yaitu:  

1. Konsep Kuantitatif 

Berdasarkan konsep ini adalah keseluruhan jumlah aktiva lancar dan sering 

disebut gross working capital atau modal kerja kotor, dimana modal yang 

digunakan dalam memenuhi dana operasional perusahaan yang bersifat rutin 

atau jangka pendek. 

2. Konsep Kualitatif 

Dalam konsep kualitatif modal kerja yaitu sebagian aktiva lancar terhadap 

kewajiban lancar, dimana jumlah aktiva lancar ini bersumber dari pemilik 

usaha maupun pinjaman jangka panjang dan biasa disebut net working 

capital. 

3. Konsep Fungsional 

Konsep fungsional ini lebih menekankan pada fungsi dana yang dipakai 

oleh perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha. Semakin banyak 

penggunaan dana maka akan semakin tinggi juga pendapatan usaha yang 

akan diperoleh. 

Menurut Komaruddin (2005:41), modal yang sebenarnya adalah suatu dana 

yang tepat dari kekayaan produktif yang berwujud dalam bentuk barang-barang 



20 
 

 
 

modal. Modal merupakan input (faktor produksi) yang sangat penting dalam 

menentukan tinggi rendahnya pendapatan. Modal dapat dibagi sebagai berikut: 

1. modal tetap adalah modal yang memberikan jasa untuk proses produksi 

dalam jangka waktu yang lama dan tidak terpengaruh oleh besar 

kecilnya jumlah produksi. 

2. modal lancar adalah modal memberikan jasa hanya sekali dalam proses 

produksi, biasanya dalam bentuk bahan-bahan baku dan kebutuhan lain 

sebagai penunjang usaha tersebut. 

Menurut Suparmoko (2010:96), modal adalah segala bentuk kekayaan 

berupa barang dan uang yang bisa didapatkan sendiri maupun dari pihak lain 

berupa pinjaman. Modal terdiri dari: 

1. modal usaha adalah capital semua bentuk kekayaan yang dapat 

digunakan langsung maupun tidak langsung, untuk menambah output. 

Modal usaha pedagang kaki lima itu sendiri dari modal tetap seperti 

bangunana, peralatan dan modal lancar seperti uang kas dan barang 

dagang, dan 

2. modal kerja adalah capital yang diperlukan untuk membelanjai operasi 

sehari-hari atau disebut biaya tetap suatu usaha. Contoh uang muka dan 

gaji, dimana uang tersebut akan kembali lagi masuk ke perusahaan 

melalui hasil penjualan. 

2.1.3 Jam Kerja 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah jam kerja adalah lamanya 

waktu dalam jam kerja yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan, tidak 
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termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal 

diluar pekerjaan selama seminggu. Bagi pedagang jumlah jam kerja dihitung mulai 

berangkat kerja atau buka lapak/toko hingga tiba kembali ke rumah. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa, jam kerja merupakan waktu yang digunakan oleh seseorang 

dalam menjalankan usaha. 

Analisis jam kerja merupakan bagian dari teori ekonomi mikro, khususnya 

pada teori penawaran tenaga kerja yaitu tentang kesediaan individu untuk bekerja 

dengan harapan memperoleh penghasilan atau tidak bekerja dengan konsekuensi 

mengorbankan penghasilan yang seharusnya ia dapatkan (Nicholson dalam 

Wicaksono, 2011). Jika para pedagang ingin memperoleh pendapatan yang tinggi 

maka pedagang harus meningkatkan jam kerja yang dicurahkan agar pedagang 

dapat memperoleh pendapatan yang tinggi (Patty dan Rita, 2015) dalam Herman 

(2020). 

Waktu kerja dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang 

ketenagakerjaan adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan 

pada siang hari dan/atau malam hari, siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 

sampai pukul 18.00 dan malam hari adalah waktu antara pukul 18.00 sampai dengan 

pukul 16.00, seminggu adalah waktu selama 7 hari (pasal 1 ayat 22). 

2.1.4 Lama Usaha 

Lama usaha adalah lama waktu yang sudah dijalani pelaku usaha dalam 

menjalankan usahanya (Poniawatie, 2008) dalam Siti Turyani Marfuah dan Sri Hartiyah 

(2019). Lama usaha juga dapat diartikan sebagai lamanya waktu yang sudah dijalani 

pedagang dalam menjalankan usaha. Menurut Putri (2017) dalam dalam Kalvin Vianus 
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(2019), dalam melakukan pengukuran lama usaha ada beberapa indikator lama usaha 

yang dapat dijadikan acuan dalam sebuah penelitian yaitu: 

1. Lama usaha berdiri 

Seorang pelaku bisnis menekuni bidang usahanya yang sudah lama dan 

berjalan dengan baik. 

2. Mengetahui keinginan para konsumen  

Memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dengan memenuhi 

permintaan atau pesanan. 

3. Memahami kriteria pesaing 

Mendalami sifat dan karakter-karakter dari masing-masing pesaing atau 

para penjual lainnya. 

 Lama usaha adalah beberapa lama waktu yang sudah dijalani pedagang 

dalam menjalankan usaha dagangnya (Nurhayati, 2017) dalam Kalvin Vianus 

(2019). Lama usaha diukur dengan indikator sebagai berikut: 

1. Lama berdagang 

2. Waktu berdagang  

2.1.5 Kecerdasan Spiritual  

           Menurut Ary Ginanjar Agustian (2001) dalam Lisda Rahmasari (2012), 

kecerdasan spiritual adalah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap 

setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang fitrah, 

menuju manusia yang seutuhnya dan memiliki pola pemikiran integralistik, serta 

berprinsip hanya kepada Allah. 
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Menurut Bowell (2014) dalam Siti Muhani dkk. (2019), kecerdasan spiritual 

adalah kecerdasan yang mampu mengarahkan kehidupan menjadi lebih berharga. 

Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan mampu 

menghadapi kehidupan dengan lebih tenang dalam kondisi apapun. Schuller 

menjelaskan bahwa orang yang memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi akan 

lebih mampu menangkap lebih banyak kemungkinan dalam pilihan hidupnya.  

Buzan menyatakan kecerdasan spiritual adalah kemampuan akan diri 

seseorang dalam menjawab “mengapa” dari segala sesuatu mengenai diri dan 

lingkungannya. Keberhasilan dalam menjawab pertanyaan “mengapa” dari segala 

sesuatu maka seseorang akan senantiasa energik dalam hidupnya. Selain itu 

kecerdasan spiritual akan meningkatkan minat dan antusiasme yang tinggi terhadap 

hidupnya. 

2.1.5.1 Indikator Kecerdasan Spiritual 

Menurut Khavari, terdapat tiga indikator yang dapat dilihat untuk menguji 

tingkat kecerdasan spiritual seseorang yaitu: 

1. Sudut pandang spiritual keagamaan (relasi vertikal, hubungan dengan yang 

maha kuasa) 

Sudut pandang ini akan melihat sejauh manakah tingkat relasi spiritual kita 

dengan sang pencipta. Hal ini dapat diukur dari “segi komunikasi dan 

intensitas spiritual individu dengan tuhannya”. Manifestasinya dapat terlihat 

dari pada frekuensi doa, makhluk spiritual, kecintaan pada tuhan yang 

bersemayam dalam hati, dan rasa syukur kehadirat-Nya. 

2. Sudut pandang relasi sosial-keagamaan 
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Sudut pandang ini melihat konsekuensi psikologis spiritual keagamaan 

terhadap sikap sosial yang menekankan segi kebersamaan dan kesejahteraan 

sosial. Kecerdasan spiritual ini akan tercermin pada ikatan kekeluargaan 

antar sesama, peka terhadap kesejahteraan orang lain dan makhluk lain, 

bersikap dermawan. 

3. Sudut pandang etika keagamaan 

Sudut pandang ini dapat menggambarkan tingkat etika keagamaan sebagai 

manifestasi dari kualitas kecerdasan spiritual. Semakin tinggi kecerdasan 

spiritualnya semakin tinggi pula etika keagamaannya. Hal ini tercermin dari 

ketaatan seseorang pada etika dan moral, jujur, dapat dipercaya, sopan, 

toleran dan anti terhadap kekerasan. Dengan kecerdasan spiritual maka 

individu dapat menghayati arti pentingnya sopan santun, toleran dan 

beradab dalam hidup. 

2.1.5.2 Aspek-aspek Kecerdasan Spiritual 

Menurut Jalaluddin Rahmat ada beberapa aspek kecerdasan spiritual antara 

lain: 

1. mengenali motif yang paling dalam, di dalam islam dikenal dengan sebutan 

fitrah. 

2. memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, seseorang yang memiliki tingkat 

kesadaran yang tinggi berarti ia mengenal siapa dirinya dan selalu berupaya 

agar mengenali dirinya lebih baik. 

3. berperilaku responsif pada diri. 

4. tidak suka mengganggu dan menyakiti orang lain. 
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5. memberlakukan agama dengan cerdas. 

2.1.6 Pengertian Pedagang Kaki Lima dan Ciri-ciri PedagangKaki Lima 

2.1.6.1 Pengertian Pedagang Kaki Lima 

  Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit 

berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut 

dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana 

lingkungan yang informal (Winardi dalam Haryono, 1989). Sementara itu, menurut 

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2014 tentang pemerataan dan pemberdayaan 

pedagang kaki lima yang dimaksud dengan kaki lima yang disebut PKL adalah 

pelaku usaha yang melakukan usaha dagangnya dengan menggunakan sarana 

usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas 

sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang 

bersifat sementara tidak menetap. Maka, dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki 

lima (PKL) adalah para pedagang yang menjalankan aktivitas usahanya dengan 

memanfaatkan akses publik untuk pemenuhan kebutuhan. 

2.1.6.2 Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima 

Adapun ciri-ciri pedagang kaki lima menurut Soemardi (1977:111) adalah 

sebagai berikut: 

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik 

Kegiatan usaha dikelola satu orang atau usaha keluarga dengan pola 

manajemen yang relatif tradisional. Selain itu juga, jenis komoditi yang 



26 
 

 
 

diperdagangkan cenderung komoditi yang tidak tahan lama, seperti 

makanan dan minuman. 

2. Tidak memiliki izin usaha 

Pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitasnya memang tidak 

memerlukan izin usaha sehingga tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa 

sektor ini ikut memainkan peranan penting untuk memperlancar jalan masuk 

ke pasar tenaga kerja di kota bagi pendatang. 

3. Tidak teratur dalam usaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun jam kerja 

Para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitas usahanya tidak begitu 

memperhatikan jam kerja dan menjalankan usaha secara teratur karena 

menurut mereka kegiatan ini mampu untuk menyambung hidup dalam 

mencukupi kebutuhan sehari-hari. 

4. Bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat 

dimana banyak orang ramai 

Para pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitas dagangnya sehari-hari 

selalu berupaya mencari lokasi yang dianggap ramai. Karena dengan 

mencari lokasi yang berdekatan dengan pusat keramaian dianggap mampu 

memberikan penghasilan yang lebih karena sudah memiliki target 

konsumen yang pasti. Setiap pedagang kaki lima mempunyai alasan yang 

berbeda dalam menentukan lokasi maupun jenis aktivitas usahanya. 

2.1.7 Penelitian Terdahulu 

Pada tabel 2.1 akan diuraikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu 

yang mendukung terhadap penelitian ini. Melalui penelitian terdahulu dapat 
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diketahui pengaruh antara variabel x dan y yang telah diuji pada penelitian 

sebelumnya dan dapat mendukung penelitian yang akan dilaksanakan. Berikut 

merupakan penelitian terdahulu, yang relevan dengan penelitian ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 

(Tahun) dan 

Judul 

Persamaan 

Variabel 

Perbedaan 

Variabel 

Hasil Penelitian Sumber 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.  Adeharda Boru 

Sibasopait 

(2018) 

Pengaruh 

Kecerdasan 

Intelektual, 

Kecerdasan 

Emosional, dan 

Kecerdasan 

Spiritual 

Terhadap 

Kinerja Melalui 

Kepuasan Kerja 

Tenaga 

Kependidikan di 

Kantor Pusat 

Universitas 

Jember 

• Kecerdasan 

Spiritual 

• kinerja 

 

• Kecerdasan 

Intelektual 

• Kecerdasan 

Emosional  

• Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan 

emosional, 

kecerdasan 

spiritual, serta 

kepuasan kerja 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

kinerja. 

 

Jurnal Bisnis 

dan 

Manajemen  

Vol. 12, No. 

2 Mei 2018 

Hal. 212-

222 

 

2.  Suripto dan 

Ahmad Sodikin 

(2019) 

Determinan 

Pendapatan 

Pedagang Kaki 

Lima (PKL) 

Kuliner Malam 

di Kecamatan 

Umbulharjo 

• Pendapatan 

• Modal Usaha 

• Lama Usaha  

 

• Jam 

Operasional 

• Variasi 

Menu 

• Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

• Hasil analisis 

menunjukkan 

bahwa variabel 

modal usaha, 

jam 

operasional, 

lama usaha dan 

variasi menu 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

Pedagang Kaki 

Lima Sektor 

Kuliner Malam 

Jurnal 

Manajemen, 

Desember 

2019 

Halaman: 1-

8  

ISSN: 2339-

1510 

Vol. 6, No. 1 
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sedangkan 

variabel jumlah 

tenaga kerja 

tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

Pedagang Kaki 

Lima Sektor 

Kuliner 

Malam. 

3.  Revisca Aulia 

Inderianti, 

Hardiani, dan 

Rosmeli (2020) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan 

Pedagang Kaki 

Lima di Kota 

Jambi (studi 

kasus warung 

manisan 

Kecamatan 

Telanaipura)  

• Pendapatan 

• Modal Tetap 

• Jam Kerja 

• Lama Usaha 

• Modal 

Operasional 

• Lokasi 

Usaha 

• Secara 

simultan modal 

tetap, modal 

operasional 

jam kerja, lama 

usaha, dan 

lokasi 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang 

warung 

manisan 

Kecamatan 

Telanaipura. 

• Secara parsial 

modal 

operasional dan 

jam kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang 

warung 

manisan 

Kecamatan 

Telanaipura. 

 

e-Jurnal 

Perspektif 

Ekonomi 

dan 

Pembanguna

n Daerah 

Vol. 9. No. 

3, 

September-

Desember 

2020 

ISSN:2303-

1255 (online 

4.  Novemy 

Triyandari 

Nugroho, dan 

Indah Wahyu 

Utami (2020) 

• Modal  

• Pendapatan 

• Lokasi 

Usaha 

• Kondisi 

Tempat 

Berdagang 

• Secara 

signifikan 

modal, lokasi 

usaha, dan 

kondisi tempat 

berdagang 

berpengaruh 

Jurnal 

Manajemen, 

Bisnis dan 

Pendidikan 

Vol 7, No 1 

(2020); 
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Pengaruh 

Modal, Lokasi 

Usaha, dan 

Kondisi Tempat 

Berdagang 

Terhadap 

Pendapatan 

Pedagang (Studi 

Kasus Pada 

Pasar Kartasura 

Kabupaten 

Sukoharjo) 

positif terhadap 

pendapatan 

pedagang di 

Pasar Kartasura 

Kabupaten 

Sukoharjo. 

p.69-75; 

https://e-

journal.stie-

aub.ac.id/ind

ex.php/excel

lent 

ISSN: 1979-

2700 

5.  Nurlaila Hanum 

(2017) 

Analisis Faktor-

Faktor Yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan 

Pedagang Kaki 

Lima di Kota 

Kuala Simpang 

• Modal  

• Jam Kerja 

• Lama Usaha 

• Pedagang • Secara simultan 

modal, jam 

kerja, dan lama 

usaha 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang kaki 

lima di Kota 

Kuala Simpang. 

 

Jurnal 

Samudera 

Ekonomika, 

Vol.1, No. 1 

Maret 2017 

6.  Ida Ayu Dwi 

Mithaswari dan 

I wayan 

Wenagama 

(2018) 

Analisis Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Pendapatan 

Pedagang di 

Pasar Seni 

Guwang 

• Modal usaha 

• Jam kerja 

 

• Dummy 

Lokasi 

usaha 

• Secara simultan 

Modal usaha, 

jam kerja, dan 

lokasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang kaki 

lima di Pasar 

Seni Guwang. 

• Secara parsial 

Modal usaha, 

dan lokasi 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang kaki 

lima di Pasar 

Seni Guwang. 

E-Journal 

EP Unud, 7 

[2]: 294-323 

ISSN: 2303-

0178 

https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent
https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent
https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent
https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent
https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent
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7.  Ida Bagus 

Gde 

Wirakusu

ma, I Made 

Hary 

Kusmawan

, dan Ni 

Putu Eka 

Yunda 

Sukartini 

(2018) 

Faktor-

Faktor 

yang 

Mempenga

ruhi 

Pendapata

n Kube di 

Kecamatan 

Pupuan 

Kabupaten 

Tabanan 

• Pendapatan  

• Modal  

• Tenaga 

Kerja 

• Secara parsial 

modal 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

kuben di 

Kecamatan 

Pupuan 

Kabupaten 

Tabanan. 

• Secara 

simultan, modal 

dan tenaga 

kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

kube di 

Kecamatan 

Pupuan 

Kabupaten 

Tabanan. 

Majalah 

Ilmiah 

Untab, Vol. 

15 No. 2 

September 

2018 

8.  Juniarti 

Fitriani, 

Rosalina 

A.M. 

Koleangan, 

dan Amran 

T. 

Naukoko 

(2020) 

Analisis 

Faktor-

Faktor 

yang 

Mempenga

ruhi 

Perkemban

gan 

Pendapata

n 

Pedagang 

di Pasar 

Bersehati 

di Kota 

Manado 

• Modal 

Usaha 

• Lama 

Usaha 

• Jam Kerja 

• Tenaga 

Kerja  

• Modal usaha 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang di 

Pasar Bersehati 

di Kota Manado 

sedangkan 

tenaga kerja, 

lama usaha, 

pendidikan, jam 

kerja 

berpengaruh 

tetapi tidak 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang di 

Pasar Bersehati 

di Kota 

Manado. 

Jurnal 

Berkala 

Ilmiah 

Efisiensi  

Volume 20 

No. 01 

Tahun 2020 
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9.  Ismail 

Ludin, 

Suherman 

Saleh, dan 

Dedeng 

Abdul 

Gani 

Amruloh 

(2018) 

Pengaruh 

Kecerdasa

n 

Intelektual, 

Kecerdasa

n 

Emosional, 

dan 

Kecerdasa

n Spiritual 

Terhadap 

Kinerja 

Wirausaha 

Muslim di 

Kabupaten 

Purwakarta  

• Kecerdasa

n Spiritual 

• Kecerdasan 

Intelektual 

• Kecerdasan 

Emosional 

• Secara parsial 

kecerdasan 

intelektual dan 

kecerdasan 

emosional tidak 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap kinerja 

wirausaha 

muslim. 

• Secara simultan 

kecerdasan 

intelektual, 

kecerdasan 

emosional, dan 

kecerdasan 

spiritual 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

wirausaha 

muslim. 

Jurnal 

Ekonomi 

dan Bisnis, 

Vol. 8 No. 1 

Maret 2018 

ISSN: 2503-

4413, Hal 8-

18 

10.  Eka Fitria 

Sari (2020) 

Analisis 

Kompetens

i, 

Kecerdasa

n 

Emosional 

(EQ) dan 

Kecerdasa

n Spiritual 

(SQ) 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Lembaga 

Neptune 

Kediri  

• Kinerja 

Karyawan 

• Kecerdasa

n Spiritual 

 

• Kompetensi 

• Kecerdasan 

Emosional 

 

• Hasil penelitian 

membuktikan 

bahwa secara 

parsial 

membuktikan 

bahwa variabel 

kompetensi, 

kecerdasan 

emosional, dan 

kecerdasan 

spiritual secara 

individu 

berpengaruh 

nyata terhadap 

kinerja. 

• Secara simultan 

kompetensi, 

kecerdasan 

emosional, dan 

kecerdasan 

spiritual 

berpengaruh 

signifikan 

Otonomi 

Vol. 20 

Nomor 2 

Edisi 

Oktober 

2020 
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terhadap 

kinerja. 

11.  Eka 

Nisatul 

Mukharoh 

dan 

Dhiona 

Ayu Nani 

(2021) 

Pengaruh 

Kecerdasa

n 

Emosional 

dan 

Kecerdasa

n Spiritual 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan  

• Kecerdasa

n Spiritual 

• Kecerdasan 

Emosional 

• Kinerja 

Karyawan 

• Kecerdasan 

emosional 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan hotel 

se Bandar 

Lampung  

sedangkan 

kecerdasan 

spiritual tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan hotel 

se Bandar 

Lampung. 

Jurnal 

Manajemen 

Bisnis Islam 

Volume 2 

No 1 (2121) 

ISSN: 2715-

825X 

12.  Maryunus 

Jomi, 

Sugeng 

Widodo, 

dan 

Ermatry 

Hariani 

(2020) 

Analisis 

Fktor-

Faktor 

yang 

Mempenga

ruhi 

Pendapata

n 

Pedagang 

di Pasar 

Reok 

Kabupaten 

Manggarai 

Nusa 

Tenggara 

Timur  

• Pendapatan 

• Modal 

Usaha 

• Jam Kerja 

• Lama 

Usaha 

• Tingkat 

Pendidikan 

• Secara simultan 

modal usaha, 

tingkat 

pendidikan, jam 

kerja, dan lama 

usaha 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang di 

Pasar Reok 

Kabupaten 

Manggarai 

Nusa Tenggara 

Timur. 

• Secara parsial 

tingkat 

pendidikan, jam 

kerja, dan lama 

usaha tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang Pasar 

Reok 

Kabupaten 

Manggarai 

e-ISSN 

2745-6366 

Vol. 02, No. 

1, Juni 2020 
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Nusa Tenggara 

Timur. 

13.  Novemy 

Triyandari 

Nugroho, 

dan Indah 

Wahyu 

Utami 

(2020) 

Pengaruh 

Modal, 

Lokasi 

Usaha, dan 

Kondisi 

Tempat 

Berdagang 

Terhadap 

Pendapata

n 

Pedagang 

(Studi 

Kasus 

Pada Pasar 

Kartasura 

Kabupaten 

Sukoharjo) 

• Modal  

• Pendapatan 

• Lokasi 

Usaha 

• Kondisi 

Tempat 

Berdagang 

• Secara 

signifikan 

modal, lokasi 

usaha, dan 

kondisi tempat 

berdagang 

berpengaruh 

positif terhadap 

pendapatan 

pedagang di 

Pasar Kartasura 

Kabupaten 

Sukoharjo. 

Jurnal 

Manajemen, 

Bisnis dan 

Pendidikan 

Vol 7, No 1 

(2020); 

p.69-75; 

https://e-

journal.stie-

aub.ac.id/ind

ex.php/excel

lent 

ISSN: 1979-

2700 

14.  Nestalida 

Saragih, 

Edison dan 

Mirawati 

Yanita 

(2020) 

Analisis 

Faktor-

Faktor 

yang 

Mempenga

ruhi 

Pendapata

n 

Pedagang 

Sayuran di 

Pasar 

Induk 

Angso Duo 

Kota Jambi 

• Pendapatan  

• Modal 

Usaha 

• Jam Kerja 

• Lama 

Usaha 

 

• Jumlah 

Tenaga 

Kerja 

• Tingkat 

Pendidikan 

 

• Secara simultan 

modal usaha, 

tingkat 

pendidikan, 

lama usaha, jam 

kerja, dan 

jumlah tenaga 

kerja 

berpengaruh 

terhadap 

pendapatan 

pedagang sayur 

di Pasar Induk 

Angso Duo 

Kota Jambi. 

 

Journal Of 

Agribusiness 

and Local 

Wisdom 

(JALOW) 

eISSN:2621- 

1300 (e); 

2621-1297 

(p), Vol.3 

No.2 (Juli-

Desember 

2020) 

https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent
https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent
https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent
https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent
https://e-journal.stie-aub.ac.id/index.php/excellent
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15.  Ida Ayu 

Dwi 

Mithaswari 

dan I 

wayan 

Wenagama 

(2018) 

Analisis 

Faktor-

Faktor 

yang 

Mempenga

ruhi 

Pendapata

n 

Pedagang 

di Pasar 

Seni 

Guwang 

• Modal 

usaha 

• Jam kerja 

 

• Dummy 

Lokasi 

usaha 

• Secara simultan 

Modal usaha, 

jam kerja, dan 

lokasi 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang kaki 

lima di Pasar 

Seni Guwang. 

• Secara parsial 

Modal usaha, 

dan lokasi 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

pendapatan 

pedagang kaki 

lima di Pasar 

Seni Guwang. 

E-Journal 

EP Unud, 7 

[2]: 294-323 

ISSN: 2303-

0178 

 

2.2  Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran merupakan suatu konsep untuk mengungkapkan 

keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori dalam tinjauan pustaka. 

Garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara modal usaha, jam kerja, 

lama usaha, dan kecerdasan spiritual terhadap kesuksesan berusaha (pendapatan 

pedagang kaki lima) di Pasar Simpang Kabupaten Tasikmalaya melalui proses 

analisis data sebagaimana dapat dilihat dari kerangka teori: 

2.2.1 Hubungan Modal Usaha dengan Kesuksesan Berusaha (Pendapatan 

Pedagang Kaki Lima) di Pasar Simpang Kabupaten Tasikmalaya 

Menurut Ma’arif (dalam Fernando, 2016), semakin banyak produk yang 

terjual mengakibatkan keuntungan meningkat, untuk meningkatkan produk suatu 

perusahaan harus membeli barang dagangan dalam jumlah besar, untuk itu perlu 
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tambahan modal untuk membeli barang dagangan, agar tujuan para pedagang 

dalam meningkatkan pendapatan dapat tercapai sehingga pendapatan bisa 

bertambah. Oleh karena itu, modal sangat penting untuk menentukan tinggi 

rendahnya pendapatan, modal juga merupakan faktor yang sangat penting bagi 

setiap pelaku usaha, baik skala kecil, menengah maupun besar (Tambunan, 2002). 

Sehingga dalam hal ini modal sangat diperlukan oleh para pedagang dan juga 

merupakan salah satu faktor produksi yang mempengaruhi tingkat pendapatan.  

Menurut Nurlaila Hanum (2017), dalam penelitian berjudul Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang, 

modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima 

di Kota Kuala Simpang. Dalam penelitian Ida Ayu Nyoman Yuliastuti dan Ni Luh 

Putu Sandrya Dewi (2019), yang berjudul Pendapatan Pedagang Pasar Seni 

Guwang Kajian Berdasarkan Faktor Internal dan Eksternal, dinyatakan bahwa 

modal usaha berpengaruh signifikan dan positif terhadap pendapatan pedagang 

Pasar Seni Guwang. 

2.2.2 Hubungan Jam Kerja dengan Kesuksesan Berusaha (Pendapatan 

Pedagang Kaki Lima) di Pasar Simpang Kabupaten Tasikmalaya  

   Jam kerja adalah lamanya menjalankan suatu usaha. Adapun jam kerja yang 

dimaksud pada penelitian ini merupakan saat para pedagang kaki lima sedang 

menjajakan barang dagangannya setiap hari. Lama jam kerja seorang pedagang 

dipengaruhi oleh jenis dagangan, kecepatan laris terjual barang dagangannya, 

cuaca dan hal lainnya yang dapat berpengaruh terhadap pendapatan jam kerja 

pedagang. 
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Ria Sasmitha dan A.A Ketut 

Ayuningsari (2017), yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Pendapatan Pengrajin pada Industri Kerajinan Bambu di Desa Belega Kabupaten 

Gianyar, dinyatakan bahwa jam kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap pendapatan pengrajin pada industri kerajinan bambu di Desa Belega 

Kabupaten Gianyar. 

 Ahmad Muksin dan Noor Rahmini (2021), melakukan penelitian yang 

berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar 

Terapung di Kawasan Wisata Siring Tendean Kota Banjarmasin, dinyatakan 

bahwa jam kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan pedagang 

pasar terapung di Kawasan Wisata Siring Tendean Kota Banjarmasin. Sehingga 

pada dasarnya jam kerja sangat penting untuk meningkatkan pendapatan pedagang. 

2.2.3 Hubungan Lama Usaha dengan Kesuksesan Berusaha (Pendapatan 

Pedagang Kaki Lima) di Pasar Simpang Kabupaten Tasikmalaya  

   Lama usaha merupakan lamanya waktu yang sudah dijalani oleh para 

pedagang kaki lima di pasar simpang Kabupaten Tasikmalaya dalam menjalankan 

usahanya, dinyatakan dalam bentuk satuan tahun. Sehingga dapat diketahui bahwa 

para pedagang kaki lima di pasar simpang Kabupaten Tasikmalaya sudah memulai 

usaha dagangnya ada yang sudah satu tahun, dua tahun, bahkan ada yang puluhan 

tahun untuk memperoleh pendapatan. Dalam penelitian Nestalida Saragih dkk. 

(2020), yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan 

Pedagang Sayuran di Pasar Induk Angso Duo Baru Kota Jambi, dinyatakan bahwa 
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lama usaha berpengaruh nyata dan signifikan terhadap pendapatan pedagang 

sayuran di pasar Angso Duo Baru Kota Jambi. 

 Menurut Sukirno (2006), lamanya suatu usaha akan menimbulkan pengalaman 

berusaha. Oleh karena itu, semakin lamanya seseorang menekuni sebuah bidang 

usaha maka seseorang tersebut akan mempengaruhi bidang produktivitasnya dan 

semakin besar pula kemungkinan seorang pedagang untuk mendapatkan pelanggan 

tetap pada usaha dagangnya. 

2.2.4 Hubungan Kecerdasan Spiritual dengan Kesuksesan Berusaha 

(Pendapatan Pedagang Kaki Lima) di Pasar Simpang Kabupaten 

Tasikmalaya 

 Kecerdasan spiritual disini merupakan suatu konsep yang mengacu pada 

Theory of Attitude and Behavior (Theda dan Surakarta, 2018). Jika dikaitkan 

dengan penelitian ini maka Attitude and Behavior mampu mempengaruhi 

pedagang kaki lima di pasar Simpang Kabupaten Tasikmalaya untuk memperoleh 

pendapatannya sehingga dituntut untuk mampu berpikir rasional, bertindak jujur, 

dan amanah, serta tidak memihak terhadap kepentingan tertentu sehingga nantinya 

akan mempengaruhi pedagang kaki lima di pasar Simpang Kabupaten Tasikmalaya 

dalam menjalankan usaha dagangnya, memberikan dampak yang baik terhadap 

kinerja dan produktivitas usaha. Dalam penelitian Aderharda Boru Sibasopaet 

(2018), dengan judul Pengaruh Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, 

dan Kecerdasan Spiritual terhadap Kinerja melalui Kepuasan Kerja Tenaga 

Kependidikan di Kantor Pusat Universitas Jember, dinyatakan bahwa kecerdasan 

spiritual berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja di 
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kantor pusat Universitas Jember. Hal ini berarti, tenaga kependidikan di Kantor 

Pusat UNEJ mempunyai kecerdasan spiritual yang tinggi sehingga menimbulkan 

kinerja yang tinggi untuk tenaga kependidikan dalam bekerja. 

  Dalam penelitian Ismail Ludin dkk. (2018), dengan judul Pengaruh 

Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Emosional, dan Kecerdasan Spiritual 

Terhadap Kinerja Wirausaha Muslim di Kabupaten Purwakarta, dinyatakan 

bahwa kecerdasan spiritual berpengaruh signifikan terhadap kinerja wirausaha 

muslim di Kabupaten Purwakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Kerangka Pemikiran  

 

 

 

Modal Usaha 

Jam Kerja 

Lama Usaha 

Kesuksesan Berusaha 

(Pendapatan) 

Kecerdasan 

Spiritual 
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2.3 Hipotesis 

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dibahas 

sebelumnya, maka terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. 

1. Diduga secara parsial modal usaha, jam kerja, lama usaha, dan kecerdasan spiritual 

berpengaruh positif terhadap kesuksesan berusaha (pendapatan pedagang kaki 

lima) di Pasar Simpang Kabupaten Tasikmalaya. 

2. Diduga secara bersama-sama modal usaha, jam kerja, lama usaha, dan kecerdasan 

spiritual berpengaruh terhadap kesuksesan berusaha (pendapatan pedagang kaki 

lima) di Pasar Simpang Kabupaten Tasikmalaya.


