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SARI 
 

Aryanto, Surya. 2011. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 
Pendapatan Pedagang Pasar Setelah Kebakaran Pasar Kliwon Temanggung”, 
Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I Dr. P.Eko Prasetyo, M.Si Pembimbing II  Shanty 
Oktavilia, SE, M.Si. 
 
Kata Kunci : Pendapatan Pedagang, Jam Berdagang, Modal Berdagang dan 
Tempat atau Kios-Kios Darurat. 
 

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. 
Pasar Kliwon Temanggung merupakan salah satu pasar yang terkena kebakaran 
pasar pada akhir tahun 2008 lalu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pasar setelah kebakaran 
pasar Kliwon Temanggung, dimana variabel independentnya meliputi jam 
berdagang, modal berdagang dan tempat atau kios-kios darurat. 

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda yang 
bertujuan menguji pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. Sedangkan 
untuk menganalisis pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebasnya 
digunakan alat analisis koefisien determinasi (R-square) dan untuk menguji 
tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi menggunakan uji t-test 
dan pengujian secara serempak menggunakan uji F-statistik. Selain itu juga 
dilakukan uji asumsi klasik dimana semua pengujian diatas menggunakan 
perhitungan progam SPSS 16.0. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa jam berdagang, modal berdagang dan 
tempat atau kios-kios berdagang secara serentak berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap pendapatan pedagang pasar. Hal ini ditunjukan oleh F-hitung 
67,018 > F-tabel 2,81, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Nilai R squared sebesar 
0.817, ini menunjukan bahwa menjelaskan variasi pendapatan pedagang Pasar 
Kliwon Temanggung setelah kebakaran sebesar 81,7 % sedangkan sisanya 18,3 % 
dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka sebaiknya bagi pemerintah 
daerah agar dapat membantu menyediakan dana atau modal bagi yang ingin 
mengembangkan usahanya dengan bunga yang rendah dengan jangka waktu 
pengembalian yang sesuai dengan kemampuan pedagang, serta bagi para 
pedagang hendaknya dapat menambah modal dagang karena modal sangat 
berpengaruh terhadap pendapatan guna memajukan usaha dalam berdagang 
barang dagangannya, sehingga kontinuitas barang terjamin dan variasi barang 
dagangan dapat lebih banyak, sehingga diharapkan pendapatan dapat meningkat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam perekonomian suatu negara maupun daerah pada kenyataannya 

terdapat berbagai sektor-sektor yang dapat memperlihatkan tingkat pertumbuhan 

perekonomian,yaitu sektor formal maupun sektor informal. Dalam pengertiannya 

sektor informal umumnya merupakan sebagai usaha berskala kecil dengan modal, 

ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas serta sedikit sekali menerima 

proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah. 

Dengan adanya sektor informal tersebut merupakan suatu hal dimana 

perekonomian kerakyatan dapat berlangsung secara seimbang dan berkelanjutan. 

Dalam penerapannya sektor informal justru menjadi sektor yang dapat diandalkan 

untuk pertumbuhan ekonomi, hal ini ditandai dengan sektor informal dapat 

menjadi penampung dan alternatif peluang kerja. 

 Sampai saat ini, pengertian sektor informal sering dikaitkan dengan ciri-

ciri wira usahawan, pengusaha maupun pelaku sektor informal yang lain, antara 

lain: kegiatan usaha bermodal utama pada kemandirian rakyat, memanfaatkan 

teknologi sederhana, pekerjanya terutama berasal dari tenaga kerja keluarga tanpa 

upah, bahan baku usaha kebanyakan memanfaatkan sumber daya lokal, sebagian 

besar melayani kebutuhan rakyat kelas menengah ke bawah, pendidikan dan 

kualitas sumber daya pelaku tergolong rendah. 
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 Lapangan kerja pada sektor formal menjadi prioritas bagi para tenaga 

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

terjadi pemutusan hubungan kerja (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. Penduduk yang berkerja di sektor informal ini 

di katakan sebagai penduduk marginal karena motivasi kerja mereka semata-mata 

untuk mempertahankan kelangsungan hidup sehari hari, bukan untuk menumpuk 

keuntungan atau meraih kekayaan (Todaro, 2000). 

 Banyak sektor informal yang mampu diangkat sebagai suatu kegiatan atau 

pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan pada suatu masyarakat. Usaha 

berdagang merupakan salah satu usaha yang dapat menghasilkan penghasilan atau 

pendapatan bagi masyarakat, dalam hal ini seperti usaha berdagang di suatu pasar 

tradisional ataupun usaha berdagang di tempat tinggal sendiri maupun berkeliling, 

seperti yang akan kami kaji mengenai pedagang pasar di Pasar Kliwon 

Temanggung. Usaha pedagang di pasar merupakan salah satu sektor informal 

dalam meningkatkan pendapatan ataupun income masyarakat, namun banyak 

sering terjadi hambatan atau bencana yang mengakibatkan para pedagang tersebut 

mengalami permasalahan dalam pendapatan seperti kebakaran pasar yang terjadi 

di Pasar Kliwon Temanggung yang akan kami bahas. 

Pasar tradisional saat ini masih menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi 

penting bagi sebagian masyarakat Indonesia. Berbagai kendala dan perubahan 
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yang terjadi telah meminggirkan pasar tradisional yang telah lama memiliki fungsi 

redistribusi produk-produk yang dihasilkan masyarakat. Perbaikan manajemen 

pasar tradisional diharapkan dapat meningkatkan daya saing, efisiensi pembiayaan 

dan pengelolaan lingkungan. Pada kondisi demikian, diperlukan pemikiran ulang 

akan keberadaan pasar tradisional. Dua hal perlu dicermati dalam hal ini, yaitu: 

(1) diperlukan pemikiran untuk meningkatkan kinerja dan tampilan pasar 

tradisional dan (2) ajakan perlunya mengedepankan produk ramah lingkungan dan 

menumbuhkan rasa cinta produk-produk sendiri. 

 Pada umunya para pedagang mempunyai tujuan utama mendapatkan laba 

tertentu (mungkin maksimal) dan mempertahankan atau semakin berusaha 

meningkatkannya. 

 Dengan adanya kejadian yang menimpa Pasar Kliwon ‘kidul’ 

Temanggung pada desember 2008, banyak kios-kios yang terdapat dalam pasar 

tersebut yang menjadi korban kebakaran, sehingga hampir seluruh isi pasar 

tersebut terbakar. Dengan adanya kejadian tersebut pemerintah kabupaten 

Temanggung melalui anggaran APBD tingkat II membuat kios-kios darurat yang 

bertujuan sebagai tempat usaha berdagang kembali oleh para pedagang yang los 

maupun kiosnya terbakar. 

 Pasar kliwon ‘kidul’ Temanggung yang terbakar mencakup seluas 5010 

m2. Dalam hal ini pemerintah kabupaten telah menganggarkan biaya dalam 

pembuatan kios-kios darurat yang dibangun berada di sekitar kawasan pasar dan 

jalan umum yang lokasinya menuju dengan pasar. Namun dalam pencapaianya 
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pembuatan kios darurat tersebut, dalam kenyataannya banyak pedagang yang 

tidak menempati kios-kios darurat tersebut, dikarenakan berbagai faktor seperti : 

1. Kios darurat yang dibangun pemerintah kurang memadai dalam aspek 

fasilitasnya. 

2. Jarak kios tersebut dengan pasar hampir cukup jauh, jadi dirasakan oleh 

penjual jika menempati kios darurat tersebut akan sepi konsumen. 

3. Banyak pedagang yang menjadi korban kebakaran tersebut menempati 

pasar kliwon ‘lor’, karena lokasinya berhadapan dengan pasar kliwon 

‘kidul’ yang terbakar. 

Sebelum terjadi adanya kebakaran yang melanda pasar kliwon 

Temanggung, bangunan pasar tersebut terdiri dari bangunan permanen, seperti 

kios, los dan lapak serta fasilitas-fasilitas umum lainnya. Kios dibedakan dalam 

beberapa kelas antara I-III, tergantung dari strategis atau tidaknya kios tersebut. 

Berikut merupakan gambaran pasar kliwon ‘Lor’ Temanggung sebelum terbakar. 

Tabel 1.1 

Kios, Los, Lapak pada Pasar Kliwon 

Jenis Bangunan Jumlah Keterangan 

Kios 
 

Los 
 

Lapak 
 

Kantor Dinas Pasar 
MCK 

Mushola 

89 
 

27 
 

145 
 

1 
4 
1 

Setiap kios diisi 1 pedagang dengan 
luas 2,5m x 2,5m : 3m x 4m. 
Setiap los ditempati 6 pedagang. 
 
Setiap lapak ditempati satu 
pedagang. 
- 
- 
- 

Sumber : Kantor Dinas Pasar 
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Berikut merupakan rincian kios darurat yang di tempati oleh para 

pedagang kebakaran pasar Temanggung : 

Tabel 1.2 

Pedagang Pasar Yang Menempati Kios-Kios Darurat 

No. Jumlah Dagangan Jumlah Kios Darurat 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Sayur Mayur 

Sepatu 

Kelontong 

Pakaian 

Daging 

Beras 

Mainan Anak 

Elektronik 

Bolo Pecah 

Counter Hp 

Warung Makan 

26 

22 

12 

10 

7 

5 

5 

3 

3 

2 

2 

Jumlah 96 

Sumber : Kantor Dinas Pasar 

Tabel diatas merupakan jumlah kios darurat yang di tempati pedagang 

pasar Kliwon Temanggung, masih ada sekitar 168 kios yang belum terpakai 

karena tempat kios tersebut jauh dari pasar, sehingga pedagang lebih memilih 

berjualan pindah ke pasar kliwon ‘lor’ Temanggung. Dari hasil observasi ke 

Kantor Dinas Pasar masih belum teridentifikasi jumlah pedagang yang berjualan, 

karena pedagang masih banyak yang pindah berjualan di pasar kliwon ‘lor’ 

Temanggung dan sebagian ada yang belum berjualan lagi.  
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Sebelum adanya kebakaran di pasar kliwon Temanggung, Kantor Dinas 

Pasar mempunyai target anggaran pendapatan retribusi Pasar Kliwon 

Temanggung, seperti berikut : 

Tabel 1.3 

Pendapatan Retribusi Pasar Kliwon Temanggung Sebelum Kebakaran 

Pendapatan Retribusi Pasar Sebelum Kebakaran 

2006 2007 2008 

Rp 512.657.000,00 Rp 524.567.800,00 Rp 530.543.000,00 

Sumber : Kantor Dinas Pasar 

Hasil retribusi tersebut didapatkan dari hasil keseluruhan pendapatan 

retribusi pedagang seluruh pedagang Pasar Kliwon Temanggung, baik pedagang 

yang menempati Pasar Kliwon Lor, Pasar Kliwon Baru maupun Pasar Kidul yang 

terbakar. Menurut relevansinya terhadap pendapatan pedagang pasar tersebut, 

dapat diketahui bahwa peran pembentuk suatu retribusi pasar adalah dengan pajak 

kios, pajak fasilitas pasar, pajak ijin mendirikan toko atau listrik dan lain-lain. 

Namun pada saat terjadinya kebakaran pasar, fasilitas pasar, toko atau kios ikut 

terbakar sehingga akan menyebabkan berkurangnya retribusi pasar. Kemudian 

pemerintah Kabupaten Temanggung membuat fasilitas tempat atau kios-kios 

darurat yang berguna untuk meningkatkan kembali retribusi pasar yang menurun. 

Tabel 1.4 

Target Pendapatan Retribusi Pasar Kliwon Temanggung dan Realisasinya 

Target Retribusi 

(sebelum terbakar) 

Realisasi Pendapatan Retribusi (sesudah kebakaran) 

Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 

Rp 532.684.000,00 Rp 486.259.050,00 Rp 510.000.000,00 

Sumber : Kantor Dinas Pasar 
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 Dari tabel diatas harapan pendapatan retribusi yang di targetkan tahun 

2008 tidak terealisasi pada tahun 2009 dan 2010, hampir menurun 10% dari 

pendapatan retribusi yang ditargetkan awal. 

 Dari hasil pemaparan mengenai berbagi aspek diatas maka penelitian ini 

berjudul “ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang 

Pasar Sesudah Kebakaran Pasar Kliwon Temanggung“. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Setelah melihat latar belakang masalah, maka perlu diketahui faktor – faktor 

apa saja yang mempengaruhi pendapatan pedagang dan berapa besar pengaruh faktor 

– faktor tersebut terhadap pendapatan pedagang pasar di kabupaten Temanggung. 

Jam berdagang merupakan salah satu faktor yang dapat berpengaruh, karena 

pendapatan pedagang dapat diukur dengan berapa lama pedagang berjualan, sehingga 

akan berdampak pada pendapatan. Modal berdagang dapat dijadikan faktor yang 

berpengaruh, karena dengan modal berdagang maka dapat melihat jumlah pendapatan 

pedagang tersebut dengan jumlah barang dan usaha yang pedagang jalankan. Tempat 

atau kios-kios darurat dapat dikatakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

pendapatan, karena  dengan kios-kios darurat dapat dilihat pendapatan pedagang dari 

tempat para pedagang itu sendiri berjualan, apakah tempat itu sudah strategis atau 

belum, sehingga akan dapat diketahui pendapatan pedagang tersebut. 

Dengan melihat masalah diatas, maka dapat diketahui perumusan 

penelitian ini sebagai berikut : 
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1. Berapa besar pengaruh jam berdagang terhadap pendapatan pedagang pasar 

Temanggung  

2. Berapa besar pengaruh modal dagang terhadap pendapatan pedagang pasar 

Temanggung  

3. Berapa besar pengaruh tempat berdagang atau kios darurat terhadap pendapatan 

pedagang pasar Temanggung 

4. Berapa besar pengaruh jam berdagang, modal dagang, tempat berdagang atau 

kios baru terhadap pendapatan pedagang pasar Temanggung. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh jam berdagang terhadap pendapatan pedagang 

pasar Temanggung. 

2. Untuk menganalisis pengaruh modal dagang terhadap pendapatan pedagang 

pasar Temanggung. 

3. Untuk menganalisis pengaruh tempat berdagang atau kios darurat terhadap 

pendapatan pedagang pasar Temanggung. 

4. Untuk menganalisis pengaruh jam berdagang, modal dagang, tempat berdagang 

atau kios baru terhadap pendapatan pedagang pasar Temanggung. 

 
1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis, yaitu diharapkan penelitian ini bagi Kabupaten Temanggung 

dapat sebagai gambaran atau informasi tentang pendapatan pedagang pasar 
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kliwon Temanggung sesudah kebakaran dan penempatan kios-kios darurat 

yang terealisasi. 

2. Manfaat akademis, yaitu untuk mengetahui pengaruh pendapatan pedagang 

pasar sesudah kebakaran. 

3. Bagi penuilis, penelitian ini bermanfaat untuk sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pendapatan 

2.1.1 Pengertian Pendapatan 

Menurut Winardi (1992:171) pendapatan adalah hasil berupa uang atau 

materi lainnya yang dapat dicapai dari penggunaan faktor-faktor produksi.  

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 barang-barang dipasar barang) ditentukan oleh tarik menarik, antara 

penawaran dan permintaan. 

Secara singkat income seorang warga masyarakat ditentukan oleh :  

A. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki, bersumber pada : 

1. Hasil-hasil tabungannya di tahun-tahun yang lalu  

2. Warisan atau pemberian  

B. Harga per unit dari masing-masing faktor produksi. Harga-harga ini ditentukan 

oleh kekuatan penawaran dan permintaan dipasar faktor produksi. 

Adapun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan suatu 

barang ( Manurung, 2002 ) : 
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A. Harga Barang Itu Sendiri 

Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang itu 

bertambah. Begitu juga sebaliknya. Hal ini membawa kita ke hukum 

permintaan, yang menyatakan “Bila harga suatu barang naik, ceteris paribus, 

maka jumlah barang itu yang diminta akan berkurang, dan sebaliknya. 

B. Harga Barang Lain Yang terkait 

Harga barang lain juga dapat mempengaruhi permintaan akan suatu barang, 

tetapi kedua macam barang tersebut mempunyai keterkaitan. Keterkaitan dua 

macam barang dapat bersifat substitusi (pengganti) dan bersifat komplemen 

(penggenap). Misalnya barang substitusi dari daging ayam adalah daging sapi, 

ikan atau tempe. Suatu barang menjadi substitusi barang lain bila terpenuhi 

paling tidak salah satu syarat dari dua syarat: memiliki fungsi yang sama dan 

atau kandungan yang sama. Dalam hal ini, bila substitusi daging sapi (misalnya 

daging ayam) meningkat, harga relatif daging sapi menjadi lebih murah, 

sehingga permintaan daging sapi meningkat. Sedangkan kalau harga 

komplemen daging sapi (misalnya beras) turun, permintaan terhadap beras 

meningkat, sehingga permintaan daging sapi mungkin meningkat pula. 

C. Tingkat Pendapatan Per Kapita 

Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Makin tinggi 

tingkat pendapatan, daya beli makin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu 

barang meningkat. 
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D. Selera Atau Kebiasaan 

Selera atau kebiasaan juga dapat mempengaruhi permintaan suatu barang. 

Beras misalnya, walaupun harganya sama, permintaan beras per tahun di 

provinsi Maluku lebih rendah dibanding dengan Sumatera Utara. Mengapa? 

Karena orang-orang Maluku lebih menyukai sagu. Sebaliknya di Sumatera 

Utara, selain lebih menyukai beras, ada kebiasaan (adat) yang membutuhkan 

beras, terutama di kalangan masyarakat Batak, pada saat acara pernikahan. 

E. Jumlah Penduduk 

Misal beras, sebagai makanan pokok rakyat Indonesia, maka permintaan akan 

beras berhubungan positif dengan jumlah penduduk. Makin banyak jumlah 

penduduk, permintaan akan beras makin banyak. 

F. Distribusi Pendapatan 

Tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah bila 

distribusi pendapatan buruk. Artinya sebagian kecil kelompok masyarakat 

menguasai begitu besar “kue” perekonomian. Jika distribusi pendapatan buruk, 

bearti daya beli secara umum melemah, sehingga permintaan terhadap suatu 

barang menurun. 

G. Usaha-Usaha Produsen Meningkatkan Penjualan 

Dalam perekonomian yang modern, bujukan para penjual untuk membeli 

barang besar sekali peranannya dalam mempengaruhi masyarakat. Salah satu 

dari usaha tersebut adalah pengiklanan yang bertujuan memungkinkan 

masyarakat untuk mengenal suatu barang baru atau menimbulkan permintaan 

terhadap barang tersebut. 
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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 maupun 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 dan 

tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital  milik 

sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.  

C. Pendapatan Dari Usaha Lain  

Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya 

merupakan pendapatan sampingan antara lain: 

1. Pendapatan dari hasil menyewakan aset yang dimiliki seperti rumah, ternak 

dan barang lain.  

2. Bunga dari uang  

3. Sumbangan dari pihak lain  

4. Pendapatan dari pensiun  

5. Dan lain-lain. 

 

2.2 Keuntungan Maksimum 

Produsen dianggap akan selalu memilih tingkat output (Q) dimana ia bisa 

memperoleh keuntungan total yang maksimum. Bila ia telah mencapai posisi ini 
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dikatakan ia telah berada pada posisi equilibrium. Disebut posisi equilibrium 

karena pada posisi ini tidak ada kecenderungan baginya untuk mengubah output 

(dan harga output) nya, sebab bila ia mengurangi (atau menambah) volume output 

(penjualan)-nya, maka keuntungan totalnya justru menurun (Boediono,1982:100). 

  P                    TR    TC  

      

  

  

   

Keuntungan total 

 Q 

Gambar 2.1 Hasil Ongkos Tetap dan variabel dan penerimaan penjualan 

Pada kasus diatas menunjukan bahwa keuntungan total (TR – TC) yang 

maksimum adalah dimana jarak vertikal antara kurva TR dan kurva TC adalah 

paling lebar. Posisi ini adalah di mana “slope” dari garis singgung TR sama 

dengan “slope” dari garis singgung TC. 

  P 

         200              

   

          MC 

         100                AC MR=AR=P 

          

            Q 

Gambar  2.2  Hasil  Penjualan  marginal dan kenaikan ongkos total 

 

Gambar diatas menunjukan kurva pemintaan AR untuk mencapai 

keuntungan yang maksimum ialah MR = MC. Tetapi  karena dalam kasus 
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horisontal MR = AR = P ,maka posisi equilibrium produsen adalah di mana MC = 

MR = AR = P. 

 

2.3 Harga Keseimbangan 

 Harga keseimbangan adalah harga dimana baik konsumen maupun 

produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang 

dikonsumsi dan dijual. Permintaan sama dengan penawaran. Jika harga dibawah 

harga keseimbangan, terjadi kelebihan permintaan. Sebab permintaan akan 

meningkat, dan penawaran menjadi berkurang. Sebaliknya jika harga melebihi 

harga keseimbangan, terjadi kelebihan penawaran. Jumlah penawaran meningkat, 

jumlah permintaan menurun. 

Qd = Qs dimana Qd , Qs = Permintaan dan Penawaran 

 

2.4 Keseimbangan Pasar 

Dalam Boediono (1982:44) transaksi pasar terjadi apabila kedua belah 

pihak di pasar telah mencapai suatu persetujuan mengenai tingkat harga dan 

volume dari transaksi tersebut. Sebelum ada persetujuan antara kedua belah pihak 

tersebut, tidak akan terjadi transaksi. Persetujuan ini tercapai apabila apa yang 

dikehendaki pembeli sama dengan apa yang dikehendaki penjual. Secara grafik, 

persetujuan ini tercapai apabila kurva permintaan berpotongan dengan kurva 

penawaran, sebab hanya pada posisi inilah apa yang dihendaki pembeli persis 

sama dengan apa yang dikehendaki penjual. 
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      P 

  (Harga) 

 

 P1                  A B 

  

 

 Pe   E 

 

 P2                   C D 

 

 Qe Q (volume) 

Gambar 2.3 Keseimbangan Pasar 

 

Persetujuan tercapai pada posisi E dengan harga transaksi Pe dan volume 

transaksi Qe. Transaksi terjadi : pembeli membayar kepada penjual dengan harga 

Pe per unit barang dan penjual menyerahkan sebanyak Qe unit. 

Posisi ini diberi nama posisi keseimbangan pasar atau equilibrium pasar. 

Disebut posisi “keseimbangan” karena pada harga tersebut, jumlah yang ingin 

dibeli konsumen persis sama dengan jumlah yang ingin dijual produsen, tidak ada 

kelebihan atau kekurangan barang. Disebut posisi “keseimbangan” juga karena 

ciri yang lain, yaitu bahwa pada posisi ini tidak ada kecenderungan bagi tingkat 

harga maupun volume transaksi untuk berubah (kecuali, tentu saja, apabila kurva 

D dan S itu sendiri berubah posisinya dan ini berarti posisi keseimbangan itu 

sendiri juga berubah). 
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2.5 Mekanisme Harga 

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya (kekuatan) 

tarik-menarik antara konsumen-konsumen dan produsen-produsen yang bertemu 

di pasar (Boediono,1982:8). Hasil netto dari kekuatan tarik-menarik tersebut 

adalah terjadinya harga untuk setiap barang (di pasar barang) dan setiap faktor 

produksi (di pasar faktor produksi). Pada suatu waktu, harga sesuatu barang 

mungkin naik karena gaya tarik konsumen (karena sesuatu hal) menjadi lebih kuat 

(yaitu para konsumen meminta lebih banyak barang tersebut). Sebaliknya harga 

sesuatu barang turun apabila permintaan para konsumen melemah. 

 

2.6 Permintaan Dalam Pasar Persaingan Sempurna 

Pasar Persaingan Sempurna merupakan struktur pasar yang paling ideal, 

karena dianggap sistem pasar yang akan menjamin terwujud kegiatan 

memproduksi barang dan jasa yang efisien. Dalam analisis ekonomi sering 

dimisalkan bahwa perekonomian pasar persaingan sempurna. Akan tetapi dalam 

prakteknya tidak untuk menentukan jenis  industri yang struktur organisasinya 

dapat digolongkan kepada persaingan sempurna yang murni, yaitu ciri-cirinya, 

yaitu struktur pasar dari berbagai kegiatan atau di pasar sektor pertanian.  Interaksi 

produsen dan seluruh pembelian di pasar yang akan menentukan harga pasar dan 

seorang produsen hanya menerima harga yang sudah ditentukan tersebut. Ini 

berarti berapapun barang yang sudah diproduksi dan dijual untuk produk ini akan 

dapat merubah harga yang ditentukan di pasar, karena jumlah tersebut hanya 

sebagaian kecil dari jumlah yang diperjual belikan di pasar. 
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2.7 Macam Ongkos 

Kurva ongkos adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara jumlah 

ongkos produksi yang dikeluarkan produsen (pada sumbu vertikal) dan tingkat 

output (pada sumbu horizontal).  

Dari segi sifat ongkos dalam hubungannya dengan tingkat output, ongkos 

produksi bisa dibagi menjadi : 

A. Total Fixed Cost (TFC) atau ongkos tetap total, adalah jumlah ongkos -  

ongkos yang tetap dibayar perusahaan (produsen) berapapun tingkat outputnya. 

Jumlah TFC adalah tetap utuk setiap tingkat output. (Misalnya : penyusutan, 

sewa gedung dan sebagainya).  

B. Total Variable Cost (TVC) atau ongkos variabel total, adalah jumlah ongkos-

ongkos yang berubah menurut tinggi rendahnya output yang diproduksikan. 

(Misalnya : ongkos untuk bahan mentah, upah, ongkos angkut dan sebagainya).  

C. Total Cost (TC) atau ongkos total adalah penjumlahan dari baik ongkos tetap 

maupun ongkos variabel. TC = TFC + TVC.  

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

yang dibebankan pada setiap unit output. 

   (dimana Q = tingkat output) 

A. Average Variable Cost (AVC) atau ongkos variabel rata-rata adalah semua 

ongkos-ongkos lain, selain AFC, yang dibebankan pada setiap unit output. 
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F. Average Variable Cost (ATC) atau ongkos total rata-rata, adalah ongkos        

produksi dari setiap unit output yang dihasilkan.   

G. Margiinal Cost (MC) atau ongkos marginal adalah kenaikan dari Total Cost 

yang diakibatkan oleh diproduksinya tambahan satu unit output. Dan karena 

produksi 1 unit ouput tidak menambah (atau mengurangi) TFC, sedangkan TC 

= TFC + TVC maka kenaikan TC ini sama dengan kenaikan TVC yang 

diakibatkan oleh produksi 1 unit output tambahan.  

  

 

2.8 Penerimaan 

Revenue yang dimksudkan adalah penerimaan produsen dari hasil 

penjualan outputnya. Ada beberapa konsep Revenue yang penting untuk analisa 

perilaku produsen.  

A. Total Revenue (TR)  

Yaitu penerimaan total produsen dari hasil penjualan outputnya. Total Revenue 

adalah output kali harga output.  TR = Q.P
Q 

B. Average Revenue (AR) yaitu penerimaan produsen per unit output yang ia jual.  

 Q 

Jadi Ar tidak lain adalah harga (jual) output perunit (=P
Q
).  

C. Marginal Revenue (MR)  

Yaitu kenaikan dari TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan 1 unit 

output.  
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2.9 Usaha-Usaha Peningkatan Pendapatan 

Pada umumnya manusia merasakan bahwa penghasilan / pendapatan yang 

diterima saat ini masih kurang dan menjadi masalah yang tidak akan pernah 

terselesaikan. Secara umum dapat diterangkan bahwa usaha untuk dapat 

meningkatkan penghasilan dapat digunakan beberapa cara antara lain:  

A. Pemanfaatan waktu luang  

Individu mampu memanfaatkan waktu luang yang tersisa dari pekerjaan yang 

telah dilakukan sebelumnya menjadi kesempatan yang baru untuk menambah 

penghasilan.  

B. Melakukan kreatifitas dan inovasi  

Individu harus mampu berfikir kreatif dan inovatif menciptakan terobosan-

terobosan yang berarti untuk dapat mencapai kebutuhan yang dirasakan masih 

kurang. 

 

2.10 Pengertian Pasar 

Pasar dalam arti sempit adalah tempat dimana 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. Pasar tradisional adalah salah satu komponen utama 

pembentukan komunitas masyarakat baik di desa maupun di kota sebagai lembaga 



21 

 

distribusi berbagai macam kebutuhan manusia seperti makanan, sumber energi, 

dan sumberdaya lainnya. Pasar berperan pula sebagai penghubung antara desa dan 

kota, perkembangan penduduk dan kebudayaan selalu diikuti oleh perkembangan 

pasar sebagai salah satu pendukung penting bagi kehidupan manusia sehari-hari 

terutama di kawasan perkotaan (www.menlh.go.id/pasarberseri/Pasarberseri.pdf.). 

2.10.1 Pasar Tradisional 

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta 

ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya 

ada proses tawar-menawar. Bangunan Pasar tersebut 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. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan 

barang-barang lainnya. Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, 

dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli 

untuk mencapai pasar. Beberapa pasar tradisional yang "legendaris" antara lain 

adalah pasar Beringharjo di Jogja, pasar Klewer di Solo, pasar Johar di Semarang. 

Pasar tradisional di seluruh Indonesia terus mencoba bertahan menghadapi 

serangan dari pasar modern. 

Ilustrasi tentang pola aliran produk dari perodusen ke konsumen di sajikan 

pada gambar di bawah ini: 
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Sumber  : www.menlh.go.id/pasarberseri/Pasarberseri.pdf 
Gambar 2.4 Pola Aliran Barang Dari Produsen Sampai Ke Konsumen 
 

Ilustrasi diatas pada bagan no.1 menunjukan bahwa barang yang hendak 

dikonsumsi konsumen yang sumbernya diolah oleh petani pada mulanya disetor 

terlebih dahulu kepada pedagang besar sehingga akan masuk ke area pasar 

tradisional dengan maksud dan tujuan barang dari petani tersebut dapat dapat 

dikemas (seperti: sayuran, dll), dengan maksud agar barang yang akan dikonsumsi 

tersebut dapat lebih menarik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian juga 

pada bagan no.2 skema barang dari produsen untuk dapat dikonsumsi oleh 

konsumen hampir sama dengan bagan no.1, hanya mungkin disini terdapat 

perbedaan yaitu barang yang dikonsumsi tersebut (seperti: makanan jadi, pakaian, 

mainan, dll). 
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Dari beberapa penjelasan diatas maka pasar dapat dikategorikan dalam 

beberapa hal. Yaitu menurut jenisnya, jenis barang yang dijual, lokasi pasar, hari, 

luas jangkauan dan wujud: 

2.10.2 Pasar Menurut Jenisnya 

A. Pasar Konsumsi 

 Pasar Konsumsi menjual barang-barang untuk keperluan konsumsi. Misalnya 

menjual beras, sandal, lukisan, dll. Contohnya adalah Pasar Mergan di Malang, 

Pasar Kramat Jati, dll. 

B. Pasar Faktor Produksi 

Pasar Faktor Produksi menjual barang-barang untuk keperluan produksi. 

Misalnya menjual mesin-mesin untuk memproduksi, lahan untuk pabrik, dll. 

a. Pasar Menurut Jenis Barang Yang Dijual 

Pasar menurut jenis barang yang dijual dapat dibagi menjadi pasar ikan, 

pasar buah, dll. 

b. Pasar Menurut Lokasi 

Pasar menurut lokasi misalnya Pasar Kebayoran yang berlokasi di 

Kebayoran Lama, dll. 

c. Pasar Menurut Hari 

Pasar menurut hari dinamakan sesuai hari pasar itu dibuka. Misalnya Pasar 

Rebo dibuka khusus hari Rabu, Pasar Minggu dibuka khusus hari Minggu, 

Pasar Senen dibuka khusus hari Senin, dll. 
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2.10.3 Pasar Menurut Luas Jangkauan 

A. Pasar daerah 

Pasar Daerah membeli dan menjual produk dalam satu daerah produk itu 

dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar daerah melayani permintaan dan 

penawaran dalam satu daerah. 

B. Pasar lokal 

Pasar Lokal membeli dan menjual produk dalam satu kota tempat produk itu 

dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan 

penawaran dalam satu kota. 

C. Pasar Nasional 

Pasar Nasional membeli dan menjual produk dalam satu negara tempat produk 

itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar nasional melayani permintaan dan 

penjualan dari dalam negeri. 

D. Pasar internasional 

Pasar Internasional membeli dan menjual produk dari beberapa negara. Bisa 

juga dikatakan luas jangkauannya di seluruh dunia. 

2.10.4 Pasar Menurut Wujud 

A. Pasar konkret 

Pasar Konkret adalah pasar yang lokasinya dapat dilihat dengan kasat mata. 

Misalnya ada los-los, toko-toko, dll. Di pasar konkret, produk yang dijual dan 

dibeli juga dapat dilihat dengan kasat mata. Konsumen dan produsen juga 

dapat dengan mudah dibedakan. 
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B. Pasar abstrak 

Pasar Abstrak adalah pasar yang lokasinya tidak dapat dilihat dengan kasat 

mata.konsumen dan produsen tidak bertemu secara langsung. Biasanya dapat 

melalui internet, pemesanan telepon, dll. Barang yang diperjual belikan tidak 

dapat dilihat dengan kasat mata, tapi pada umumnya melalui brosur, 

rekomendasi, dll. Kita juga tidak dapat melihat konsumen dan produsen 

bersamaan, atau bisa dikatakan sulit membedakan produsen dan konsumen 

sekaligus. 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti lain baik dalam bentuk jurnal maupun skripsi. Penelitian yang ada 

telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan skripsi, adapun 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Endang Puspasari, dengan judul “Faktor- 

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Keramik” yang 

menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa:  

a. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara besarnya modal sendiri 

terhadap tingkat pendapatan pengusaha keramik, besarnya pengaruh tersebut 

dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 2.6611164. artinya jika 

modal sendiri naik sebesar satu rupiah maka akan meningkatkan jumlah 

pendapatan pengusaha keramik sebesar Rp. 2.6611164  
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b. Terdapat hubungan yang signifikan antara besarnya curahan jam kerja 

terhadap tingkat pendapatan pengusaha keramik, besarnya pengaruh 

tersebut dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 154.12794. artinya 

jika curahan jam kerja naik satu jam maka akan meningkatkan jumlah 

pendapatan keramik sebesar Rp. 154.12794. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri  dengan judul “Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Jasa Telkom” Dengan uji 

asumsi Klasik.Hasil penelitian ini menunjukkan : 

a. Dari uji klasik untuk heteroskedastisitas pada analisis penelitian ini tidak 

terpenuhi, hal ini ditunjukkan oleh variabel independen yaitu jarak antar 

pesaing yang mempunyai nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel pada α = 

0,05 dengan uji dua sisi ( -3.880942281>-2.000) yang berarti jarak antar 

pesaing berpengaruh secara signifikan sehingga tidak memenuhi asumsi 

homokedastisitas.  

b. Dari hasil pengujian secara serempak dapat diketahui bahwa variabel jumlah 

satuan sambungan, jam operasional dan jarak antar pesaing secara bersama-

sama ada hubungan yang signifikan antara variabel independen dengan 

variabel dependen. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat nilai F hitung > 

F tabel yaitu 603.0727 > 3.15 maka kita menolak Ho yang berarti menerima 

Ha. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Galih Suryananto, dengan judul “Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Konveksi” (Studi 

kasus di Pasar Godean, Sleman, Yogyakarta). Dengan hasil penelitian :  
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a. Hasil pengujian didapatkan nilai F-hitung sebesar 11,920. Dalam penelitian 

ini pengujian hipotesis dilakukan dengan uji satu sisi karena hipotesis 

alternatif (Ha) merupakan hipotesis yang berarah. Nilai F-tabel pada derajat 

kebebasan (dk) pembilang 3 dan dk penyebut 46 pada pengujian satu sisi 

sebesar 2,81. Berdasarkan nilai F-hitung 11,920 > F-tabel 2,81, maka Ho 

ditolak dan Ha diterima sehingga disimpulkan modal dagang, Jam 

berdagang, dan pengalaman berdagang secara serentak berpengaruh positif 

terhadap pendapatan pedagang konveksi. 

 
2.12 Kerangka Berpikir 

Dalam pelaksanaan dalam penanggulangan darurat terhadap kebakaran 

Pasar kliwon Temanggung oleh Pemerintah Daerah semakin besar. Secara umum 

Pemerintah Daerah dalam hal ini telah berupaya mengenai kasus kebakaran pasar 

ini, dengan didirikannya kios-kios darurat yang bertujuan sebagai tempat untuk 

para pedagang berjualan kembali. Namun dalam hal ini permasalahan yang 

dihadapi bukan sekadar tempat atau kios darurat yang berpengaruh positif 

terhadap pendapatan pedagang pasar, namun ada beberapa faktor permasalahan 

bagaimana pendapatan pedagang pasar itu sendiri bisa berubah sesudah kebakaran 

Pasar Kliwon Temanggung, antara lain jam berdagang dan modal dagang yang 

juga berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang pasar. 

Dari asumsi diatas maka dapat dijadikan suatu kerangka berpikir dalam 

melakukan penelitian ini. Berikut merupakan dasar pemikiran dalam penelitian 

ini, akan terbentuk dalam skema dibawah ini. 
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Gambar 2.5 

Skema Berpikir 
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5  

 

 
 
 
 
 
2.13 Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan suatu 

penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi, 2006:64). 

Berdasarkan kajian teoritis yang berhubungan dengan permasalahn diatas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut : 

1. Diduga jam berdagang berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

pendapatan pedagang pasar. 

2. Diduga modal dagang berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

pendapatan pedagang pasar. 

3. Diduga tempat atau kios-kios darurat berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap pendapatan pedagang pasar. 

4. Diduga modal dagang, jam berdagang dan tempat atau kios-kios darurat 

berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang. 

Jam Berdagang ( X1 )    
– Jumlah Jam Dagang 

Modal Usaha ( X2 )      
- Jumlah Modal Usaha 

Kios–Kios Darurat 
(X3) 

Pendapatan Pedagang Pasar 
Setelah Kebakaran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi Penelitian 

Sugiyono (2007:61) mendefinisikan populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti intuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. 

Menurut Umar (2002:145) populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik tertentu dan 

mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

Penelitian ini dilakukan pada pedagang Pasar Kliwon Temanggung 

sesudah kebakaran. 

 

3.2 Sampel Penelitian 

Menurut Suharsimi (2006:117) sampel adalah sebagian atau wakil 

populasi yang diteliti. Sampel yang diambil dalam populasi ini adalah 

menggunakan metode Quota Random Sampling yaitu sejumlah anggota yang 

telah ditentukan, kemudian diambil secara acak dengan menghubungi subyek 

yang memenuhi persyaratan populasi sehingga jumlah (quotum) dapat terpenuhi. 

Penentuan sampel dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

21 Ne
Nn

+
=≥  
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Dimana : 

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi ( Jumlah seluruh populasi pedagang pasar yang 

  menempati kios-kios darurat pasar Temanggung) 

e2 : presentase ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel   yang 

  dapat ditolerir atau diujikan, untuk penelitian ini digunakan 10 % (Slovin 

  dalam Riyan, 2009:28). 

Berikut merupakan perhitungan sampel dengan menggunakan teknik 

sampel diatas : 

21,0.961
96

+
=n  

96,01
96
+

=n  

96,1
96

=n  

98,48=n  

Dari hasil teknik pengambilan sampel tersebut diperoleh yaitu 48,98 yang 

kemudian dibulatkan menjadi 49. Untuk itu hasil 49 tersebut dijadikan sebagai 

sampel. 

Berikut merupakan perhitungan sampel adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Hasil Perhitungan Sampel 

No. Jumlah Pedagang Populasi Sampel 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Sayur Mayur 
Sepatu 
Kelontong 
Pakaian 
Daging 
Beras 

26 
22 
12 
10 
7 
5 

13 
11 
6 
5 
4 
3 
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7 
8 
9 
10 
11 

Mainan Anak 
Elektronik 
Bolo Pecah 
Counter Hp 
Warung Makan 

5 
3 
3 
2 
2 

3 
1 
1 
1 
1 

 Jumlah 96 49 
Sumber : Data primer yang diolah 

 

3.3 Sumber Data 

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada 

pedagang yang terpilih sebagai sampel didasarkan pada kuesioner yang telah 

disiapkan.  

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang 

berkaitan dengan penelitian ini, seperti Kantor Dinas Pasar Temanggung. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variable adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 199:33). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Jam Berdagang (X1) 

 Yang dimaksud jam berdagang merupakan berapa lama para pedagang Pasar 

Kliwon Temanggung dalam menjual barang dagangannya tersebut. 

2. Modal Berdagang (X2) 

 Modal berdagang yang dimaksud merupakan modal awal pedagang ketika 

berpindah berjualan dari Pasar Kliwon “lor” Temanggung setelah kebakaran, 

kemudian menempati kios-kios darurat yang disediakan Pemerintah Kabupaten 
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Temanggung. Modal dagang tersebut diperoleh dari modal sendiri ataupun 

modal pinjaman. Modal sendiri ialah modal yang berasal dari pedagang itu 

sendiri, sedangkan modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak 

lain, misalnya Bank, KUR dan pihak perorangan lain. 

3. Tempat atau Kios-kios Darurat Berdagang (X3) 

 Adalah tempat atau kios darurat yang memang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah yang bertujuan untuk menampung pedagang yang tempat, los ataupun 

kiosnya menjadi korban kebakaran pasar kliwon “lor” Temanggung. 

Dari variabel bebas diatas maka dapat menjadikan variabel terikat (Y) 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pendapatan 

 Pendapatan disini dimaksudkan sebagai suatu penerimaan atau income pada 

pedagang Pasar Kliwon Temanggung yang menempati kios-kios darurat yang 

disediakan oleh Pemerintah Daerah Temanggung. Dalam hal ini pendapatan 

tersebut ialah penerimaan kotor seorang pedagang yang diperoleh dari hasil 

penjualan barang yang dijual, belum dikurangi biaya operasional dan tenaga 

kerja serta harga barang yang terjual. 

 

3.5 Daftar Angket 

Angket adalah alat pengumpulan data yang berupa daftar pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh keterangan dari sejumlah responden. 

Angket yang dipergunakan adalah angket tertutup. Angket tertutup digunakan 
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untuk mengungkap data variabel fasilitas pasar yang diterima pedagang, dimana 

pedagang tinggal memilih alternatif jawaban yang disediakan. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data adalah : 

A. Membuat item pertanyaan angket yang terdiri dari indikator variabel modal 

berdagang, jam berdagang, tempat atau kios darurat dan pendapatan pedagang 

pasar. 

B. Menyusun item pertanyaan angket dengan pilihan jawaban yaitu a, b, c dan d. 

C. Menurut skor pilihan jawaban yaitu : 

Jawaban A dengan skor 4 

Jawaban B dengan skor 3 

Jawaban C dengan skor 2 

Jawaban D dengan skor 1 

 

3.5.1 Validitas atau Kesahihan 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen (Arikunto, 1998:160). Validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah validitas internal yang menggunakan analisis butir soal 

variabel. Rumus yang digunakan untuk menguji validitas adalah rumus korelasi 

product moment, dimana : 

( )( )
( ){ } ( ){ }2222 YYNXXN

YXXYNRxy
∑−∑∑∑

∑∑−∑
=  

Keterangan : 

RXY = Koefisien korelasi 

N = Jumlah subyek atau responden 
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X = Nilai skor butir atau nilai skor tertentu 

Y = Nilai skor total 

ΣX2 = Jumlah kuadrat nilai x 

ΣY2 = Jumlah kuadarat nilai y 

( Arikunto, 1998 : 162 ) 

 Pada penelitian ini penulis membagikan kuesioner kepada 25 responden 

untuk mengetahui tiap butir pertanyaan valid atau tidak valid. Langkah langkah 

yang dilakukan pada pengujian validitas adalah sebagai berikut : 

1. Menyampaikan uji instrumen kepada responden 

2. Mengelompokan item-item dari jawaban kedalam faktor-faktor dan jumlah 

skor total yang diperoleh dari masing-masing responden. 

3. Dari skor yang diperoleh, kemudian dibuat tabel perhitungan validitas 

4. Dasar pengambilan keputusan : 

A. Jika rhitung ≥ rtabel , maka variabel tersebut dinyatakan valid. 

B. Jika rhitung ≥ rtabel , maka variabel tersebut dinyatakan valid. 

 Jika RXY hitung > RXY tabel, instrumen dinyatakan valid dan jika RXY 

hitung < RXY tabel, instrumen dinyatakan tidak valid. Hasil RXY hitung 

dikonsultasikan dengan r tabel signifikan 5% sebesar 0,44. 

3.5.2 Realibilitas 

Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen sudah baik (Arikunto, 1998:170). Adapun perhitungan reliabilitas 

dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut : 
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ ∑
⎥⎦
⎤
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⎡

−
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k
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σ
σ

 
 

Keterangan : 

R11 = Reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir pertanyaan atau soal 

Σσ2
k
 = Jumlah varian butir 

Σσ2
t = Varian total 

(Arikunto, 1998 : 193) 

 Jika R11 hitung > R11 tabel, instrumen dinyatakan reliabel dan jika R11 

hitung < R11 tabel, instrumen dinyatakan tidak reliabel. 

 

3.6 Metode Analisis Data 

Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis maka, diperlukan analisis 

data. Untuk mengetahui pengaruh dari satu variabel bebas terhadap variable tak 

bebas dapat dibuat formulasi sebagai berikut: 

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ei (Damodar Gujarati, 1993:263)  

Keterangan:  

Y = Pendapatan pedagang Pasar (rupiah)  

a = Konstanta  

b = Koefisien regresi  

X1 = Modal dagang (rupiah)  

X2 = Jam berdagang {waktu berdagang 9 jam per hari (jam) } 

X3 = Tempat atau kios berdagang {lama menempati (tahun)}   
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ei = Kesalahan pengganggu, berupa variabel atau faktor lain yang 

                tidak diamati oleh model. 

Untuk menguji tingkat significant dari masing-masing koefisien regresi  

digunakan uji t-test yaitu :  

- Ho : bi = 0,   

  artinya variabel independen tidak mempengaruhi variabel  dependen.  

- Ha : bi > 0,   

  artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara 

positif. 

t – hitung =   

Dimana :  

b1   =  adalah penaksir koefisien bi  

SD  =  Standar Deviasi  

Dengan derajat keyakinan tertentu, maka jika :  

-  t-hitung  <  t tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya secara individu 

tidak ada pengaruh yang berarti antara variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

- t-hitung  >  t tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya secara individu 

terdapat pengaruh yang berarti antara variabel independen terhadap variabel 

dependen.  

Untuk menguji semua koefisien penaksir regresi secara serentak maka 

pengujian tersebut dilakukan dengan uji F-test yaitu :  
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-  Ho : bi : b2 :  b3…..bn = 0,  artinya variabel independen tidak 

mempengaruhi variabel dependen  

- Ha  :  bi ≠ b2 ≠ b3 ≠ bn  ≠  0, artinya variabel independen berpengaruh    

terhadap variabel dependen  

Rumus F-hitung sebagai berikut :  

F-hitung  =   

Dimana :  

R  =  Koefisisen determinasi  

k  =  Banyaknya variabel bebas  

n  =  Banyaknya sampel  

Maka dengan derajat keyakinan tertentu :  

-  jika F-hitung  <  F tabel, maka Ho diterima yang bererti secara bersama-sama 

variabel independen secara signifikan tidak dipengaruhi variabel dependen.   

 -  jika F-hitung  >  F tabel, maka Ho ditolak yang berarti secara bersama-sama 

variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen.  

Kemudian untuk pengujian terakhir yaitu mengukur keeratan hubungan 

antara variabel bebas dan tidak bebas terhadap sesuatu himpunan data hasil 

pengamatan, yang serius disebut dengan koefisien determinasi (R) sehingga 

semakin tinggi R maka semakin erat hubungan antara variabel bebas dan variabel 

tidak bebasnya. 
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3.7 Uji Asumsi Klasik 

 Untuk mendapatkan penaksir-penaksir yang bersifat BLUE (best liniar 

unbiased estimator) dari penaksir linear kuadrat terkecil (ordinary least square) 

maka harus memenuhi seluruh asumsi-asumsi klasik. 

3.7.1 Multikolinearitas  

Merupakan suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen 

dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari variabel lainnya. Hubungan yang 

terjadi bisa sempurna, bisa juga tidak sempurna. Multikolinearitas dapat dideteksi 

dengan melihat R2 yang tinggi. Multikolinearitas menjadi masalah jika derajat 

kolininearitasnya tinggi, jika derajat kolinearitasnya rendah maka tidak menjadi 

masalah yang berarti. Dengan metode Klein derajat multikolinearitas dapat dilihat 

melalui koefisien determinasi parsial dari regresi antara variabel dependen yang 

digunakan dalam model penelitian. 

Jika r2 Xi, Xj  ≤  R2 Y, X1, X2……..Xk    maka tingkat multikolinearitas 

yang akan terjadi cukup rendah dan tidak menjadi masalah.  

Satu asumsi model regresi klasik adalah bahwa tidak terdapat 

multikolinieritas diantara variabel yang menjelaskan termasuk dalam model. 

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang “sempurna” atau pasti, di 

antara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi 

(Gujarati, 1995:157).  

Masalah multikolinieritas bisa timbul karena berbagai sebab, pertama 

sifat-sifat yang terkandung dalam kebanyakan variabel ekonomi berubah bersama-

sama sepanjang waktu. Besaran-besaran ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor 
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yang sama. Oleh karena itu, sekali faktor-faktor yang mempengaruhi itu menjadi 

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

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

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

mendeteksi kolinieritas adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya serta 

Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel 

bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian 

sederhana setiap variabel bebas menjadikan variabel terikat dan diregres terhadap 

variabel bebas lainnya. 

3.7.2 Heteroskedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah faktor-faktor 

pengganggu mempunyai variasi yang sama atau tidak seluruh observasi. Untuk 

menguji heterokedastisitas dapat dicari dengan metode koefisien Rank Spearman, 

sebagai berikut : 

( )⎥⎦
⎤

⎢
⎣

⎡
−

∑
−=

1
61 2

2

NN
diRs  

Dimana :  

di adalah perbedaan dalam rank  

N adalah banyaknya individu yang dirank  

 Koefisien rank korelasi dapat digunakan untuk mendeteksi 

heterokedastisitas, sebagai berikut :  

  Asumsikan Yi = βo + β1X1 + ei 

Heteroskedastisitas berarti varians variabel dalam model tidak sama 

(konstan). Konsekuensinya adanya heteroskedastisitas dalam model regresi adalah 
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penaksir (estimator) yang diperoleh tidak efisien, baik dalam sampel kecil 

maupun sampel besar, walaupun penaksir yang diperoleh menggambarkan 

populasinya (tidak bias) dan bertambahnya sampel yang digunakan akan 

mendekati nilai sebenarnya (konsisten).  Ini disebabkan oleh varians-nya yang 

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

3.7.3 Autokorelasi 

Autokorelasi adalah keadaan dimana kesalahan salah satu penguji dalam 

periode tertentu berkorelasi dengan kesalahan pengganggu periode lainnya. Untuk 

mengetahui ada tidaknya gejala autukorelasi dilakukan dengan uji statistik Durbin 

Watson, langkah langkahnya sebagai berikut :  

1. Mencari variabel pengganggu 

2
1

t

tt

e
ee

e −−
=  

2. Menentukan nilai statistik Durbin Watson 
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Membandingkan nilai Durbin Watson tabel dimana  ∂ k = n – k – 1 dengan 

nilai Durbin Watson hitung. 

3.7.4 Koefisien Determinasi ( R2 ) 

Koefisien determinasi majemuk proporsi presentasi total varian dependen 

yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai R2 terletak antara 0 dan 1. 

Jika R2 = 1 maka garis regresi tersebut menjelaskan 100% variasi atau proporsi 

dalam variabel dependen. Jika nilai R2 = 0 berarti model tersebut tidak 

menjelaskan sedikitpun variasi dalam variabel dependen (Gujarati, 1978:101). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Temanggung 

Akibat krisis finansial global yang dimulai sekitar pertengahan 2007 masih 

membawa dampak terhadap kinerja perekonomian nasional tahun 2009, bahkan 

semakin melambat pertumbuhan ekonominya sejak tahun 2007. Jika pada tahun 

2007 pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3 persen mengecil menjadi 6,1 

persen pada tahun 2008 dan tahun 2009 melambat lagi menjadi 4,51 persen. 

Berbeda dengan perekonomian Nasional dan Jawa Tengah yang melambat, 

kinerja ekonomi Kabupaten Temanggung tahun 2009 justru kebalikannya. Hal ini 

disebabkan karena perekonomian Temanggung adalah perekonomian agraris, 

dimana basis perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian yang tidak 

terkena imbas dari krisis finansial global. Jika perekonomian Kabupaten 

Temanggung pada tahun 2008 tumbuh sebesar 3,54 persen, maka pertumbuhan 

ekonomi 2009 mencapai 4,09 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten 

Temanggung tahun 2005 – 2009 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1 
Pertumbuhan Ekonomi Kab.Temanggung dan Jawa Tengah 2005 – 2009 

Tahun 
Pertumbuhan Ekonomi (Persen) 

Temanggung Jawa Tengah 

(1) (2) (3) 

2005 

2006 

3,99 

3,31 

5,35 

5,33 
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2007 

2008 

2009 

  4,03 

3,54 

4,09 

5,59 

5,55 

4,71 

Sumber : BPS Temanggung 

4.1.1 PDRB per Kapita Kabupaten Temanggung 

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Temanggung dari tahun 2005 

sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada tebel berikut : 

Tabel . 4.2 
PDRB per Kapita Kab. Temanggung 2005-2009 

Tahun 
PDRB Perkapita (Rp) Pertumbuhan (persen) 

Harga Berlaku Harga Konstan Harga Berlaku Harga Konstan 

(1) (2) (3) (4) (5) 
2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

4.087.545,18 

4.592.038,12 

5.154.655,17 

5.788.159,45 

6.265.971,95 

2.893.926,47 

2.946.488,04 

3.030.590,12 

3.113.188,71 

3.214.417,07 

9,25 

12,34 

12,25 

12,29 

8,25 

2,52 

1,82 

2,85 

2,73 

3,25 

Sumber : BPS Temanggung 

Meskipun belum mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB per kapita 

dapat dijadikan salah satu indikator guna untuk melihat keberhasilan 

pembangunan perekonomian di suatu wilayah. 

Dari tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB per kapita 

atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan. Tahun 

2005 PDRB per kapita masih sebesar 4.087.545,18 rupiah dan tahun 2009 

menjadi 6.265.971,95 rupiah atau naik 53,29 persen. Demikian juga PDRB per 
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kapita atas dasar harga konstan meskipun tidak sebesar peningkatan PDRB per 

kapita harga berlaku, PDRB per kapita harga konstan juga mengalami kenaikan. 

Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami kenaikan sebesar 11,07 

persen. 

4.1.2 Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kabupaten Temanggung 

Perkembangan pertumbuhan sektor ekonomi Kabupaten Temanggung dari 

tahun 2005 sampai tahun 2009 dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 

Tabel 4.3 
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kab. Temanggung 2005 – 2009 

Sektor 
Tahun 

2005 2006 2007 2008 2009 

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

2.Pertambangan 

3.Industri Pengolahan 

4.Listrik dan Air 

   Bersih 

5.Bangunan 

6.Perdagangan,Hotel 

   dan RM 

7.Pengangkutan dan 

   Komunikasi 

8.Keuangan,Persewaan 

   dan Jasa Perusahaan 

9.Jasa-Jasa 

5,13 

7,13 

3,69 

9,98 

 

2,38 

5,44 

 

6,09 

 

1,76 

 

0,18 

1,44 

-1,18 

4,63 

2,46 

 

4,29 

4,80 

 

4,26 

 

3,20 

 

3,69 

4,06 

-0,25 

3,26 

8,63 

 

3,11 

4,61 

 

6,60 

 

3,95 

 

3,84 

-1,07 

5,38 

3,89 

6,62 

 

5,57 

4,58 

 

5,87 

 

4,38 

 

10,03 

6,14 

0,38 

2,03 

4,35 

 

2,91 

3,72 

 

4,62 

 

3,66 

 

3,81 

PDRB 3,99 3,31 4,03 3,54 4,09 
Sumber : BPS Temanggung 

Pada tebel 4.2 diatas diperlihatkan laju pertumbuhan seluruh sektor 

ekonomi pada tahun 2009 semua sektor tumbuh positif. Sektor yang mengalami 
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pertumbuhan paling tinggi adalah sektor pertanian dengan 6,13 persen, kemudian 

sektor listrik dan air bersih dengan 4,35 persen dan ketiga pengangkutan dan 

komunikasi dengan 4,26 persen. Walaupun perdagangan tidak termasuk dalam 

kategori laju pertumbuhan ekonomi paling tinggi, namun dalam kenyataannya laju 

pertumbuhan perdagangan dari tahun ke tahun selalu mengalami pertumbuhan 

yang positif walaupun tidak mengalami kenaikan. Sehingga dengan adanya laju 

pertumbuhan sektor perdagangan di Kab. Temanggung dari tahun 2005 sampai 

tahun 2010 dapat mendukung penelitian yang penulis teliti. 

 

4.2 Gambaran Umum Pasar Daerah 

Pasar menurut Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2001 adalah Pasar Daerah 

yang ada di Kabupaten Temanggung termasuk di dalamnya bangunan-bangunan 

beratap maupun tanah-tanah lapang yang termasuk dalam lingkungan pasar 

sebagai tempat jual beli umum secara teratur, langsung memperdagangkan barang 

maupun jasa. Saat ini di wilayah Kabupaten Temanggung ada 6 pasar daerah yang 

menjadi salah satu tumpuan Pendapatan Asli Daerah. Keenam pasar tersebut 

adalah Pasar Temanggung, Pasar Parakan, Pasar Ngadirejo, Pasar Kranggan, 

Pasar Pingit dan Pasar Candiroto. 

Aktivitas di Pasar Daerah kecuali Pasar Pingit, dilaksanakan setiap hari. 

Namun pada saat tertentu, misalnya hari keagamaan dan hari pasaran, aktifitas 

pasar meningkat dibanding hari-hari biasa. 
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Tabel 4.4 
Pasar berdasarkan kelas pasar dan hari pasaran 

No Nama Pasar Kelas Hari Pasaran 

1 Temanggung Utama Kliwon 

2 Parakan I Legi 

3 Ngadirejo I Wage 

4 Kranggan I Pon 

5 Pingit II Wage&Pahing 

6 Candiroto II Pon&Kliwon 

Sumber  :  Dinas Pasar 

4.2.1 Pasar Kliwon Temanggung 

Pasar Temanggung merupakan pasar yang strategis, terletak pada jalan 

protokol kota Temanggung dengan luas pasar yang paling besar di Kabupaten 

Temanggung, yaitu seluas 17.360,34 m. Pasar ini paling lengkap menyediakan 

berbagai macam dan jenis dagangan, sehingga Pasar Temanggung menjadi 

barometer pertumbuhan pasar daerah di Kabupaten Temanggung. Pasar 

Temanggung dibedakan menjadi tiga yaitu Pasar Lor, Pasar Kidul dan Pasar Baru. 

Tabel 4.5 
Jumlah pedagang, kios, los dan pasar hewan 

Jumlah Pedagang 4.082 orang

Jumlah Kios 379 buah

Jumlah Los 3.350 buah

Jumlah Pasar Hewan 1 buah

Sumber : Dinas Pasar 

4.2.2 Potensi Pasar 

Dalam keadaan suatu pasar terdapat beberapa hunian dalam suatu pasar 

tersebut. Hunian tersebut terdapat klasifikasi dan tempat untuk berdagang bagi 

para pedagang-pedagang pasar. Berikut merupakan gambaran hunian tersebut. 
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Tabel 4.6 
Pasar Berdasarkan Tingkat Hunian 

No. Nama Pasar 

Jumlah Pedagang

Kios Los 

WS RK TOKO BK BT TTP BK BT TTP

1 Temanggung 1 14 12 293 4 82 2.009 240 1101

2 Parakan - - - 575 5 35 1.519 184 183

3 Ngadirejo - - - 161 - 83 811 20 652

4 Kranggan - - - 110 - - 395 - 42 

5 Pingit - - - 34 9 9 330 7 130

6 Candiroto - - - 70 - 20 90 - 78 

Sumber : Data Potensi Pasar Daerah tahun 2007 

Para pedagang selain menempati tempat dasaran berupa Ruko, Toko, Kios 

maupun Los adapula yang menempati tempat dasran yang dikenal dengan nama 

lesehan dan PKL. Keberadaan pedagang lesehan dan PKL merupakan masalah 

yang tak kunjung selesai, utamanya penanganan pedagang yang menempati 

tempat larangan. Berdasarkan pendataan potensi pasar daerah tahun 2007, jumlah 

pedagang lesehan terdapat 668 orang dan pedagang PKL sejumlah 148 yang 

tersebar di 6 (enam) Pasar Daerah dengan rincian sebagai berikut : 

Tabel 4.7 
Daftar Pedagang Lesehan dan PKL 

No. Nama Pasar Jumlah Pedagang Lesehan Jumlah PKL 

1. Temanggung 220 65 

2. Parakan 311 76 

3. Ngadirejo 20 - 

4. Kranggan - 7 
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5. Pingit 80 - 

6. Candiroto 37 - 

Sumber : Data Potensi Daerah tahun 2007 

 

4.2.3 Retribusi Pasar 

Adapun beberapa retribusi yang dikelola oleh Dinas Pasar sebagai berikut : 

1. Pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat fasilitas pasar berupa Kios, 

Los, pelataran dan MCK. 

2. Pembayaran fasilitas perpasaran yang berupa toko, warung, gudang dan jasa. 

3. Pembayaran ijin yang berupa ijin hak sewa dan ijin merubah bangunan Kios 

atau Los dan ijin penambahan fasilitas seperti : sambungan listrik, sambungan 

telepon, dsb. 

 

4.3 Profil Responden 

Profil responden yang ditanyakan meliputi nama(tidak wajib diisi), usia, 

pendidikan, jenis kelamin, status serta jumlah tanggungan keluarga. Berdsarkan 

data penelitian yang penulis bagikan kepada responden, maka dapat didiskripsikan 

profil responden pada tabel berikut : 

Tabel 4.8 
Profil Responden 

No. Profil Jumlah % 

1 Usia 

- ≤ 25 tahun 

- 26 – 35 tahun  

- 36 – 45 tahun  

- 46 – 55 tahun  

 

9 

14 

15 

9 

 

18,4 

28,5 

30,6 

18,4 
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- > 55 tahun 2 4,1 

Jumlah 49 100 

2 Pendidikan 

- SD 

- SLTP 

- SLTA 

 

11 

17 

22 

 

22,4 

34,7 

44,9 

Jumlah 49 100 

3 Jenis Kelamin 

- Laki-laki 

- Perempuan 

 

13 

36 

 

26,5 

73,5 

Jumlah 49 100 

4 Status 

- Belum Menikah 

- Sudah Menikah 

 

9 

40 

 

18,4 

81,6 

Jumlah 49 100 

5 Jumlah Tanggungan 

- 1-3 orang 

- 4-6 orang 

- > 6 orang 

 

26 

14 

9 

 

53,1 

28,5 

18,4 

Jumlah 49 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2011 

Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa profil responden berdasarkan pada 

beberapa macam yaitu berdasarkan Usia, Pendidikan, Jenis kelamin, Status 

Pernikahan dan Jumlah Tanggungan Keluarga.  

a. Responden berdasarkan Usia 

Dari tabel tersebut menunjukkan untuk profil respoden berdasarkan usia, usia 

responden paling banyak berumur 36 – 45 tahun yaitu 15 responden (36,6%), 

sedangkan yang kedua adalah usia 26 – 35 tahun yaitu 14 responden (28,5%). 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut :  
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Gambar 4.1 Responden menurut Umur 

b. Responden berdasarkan tingkat Pendidikan 

Berdasarkan tingkat pendidikan diketahui profil responden paling banyak 

adalah SLTA dengan 22 responden (44,9%) dan diikuti oleh SLTP sebesar 17 

responden (34,7%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.2 

berikut:  
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c. Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelamin diketahui profil responden paling banyak adalah 

perempuan yaitu 36 responden (73,5%) dan kemudian sisanya sebesar 13 

responden (26,5%) adalah pria. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 

4.3 berikut:  

 

Gambar 4.3 Profil Responden menurut Jenis Kelamin 
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d. Profil responden berdasarkan status pernikahan 

Berdasarkan status pernikahan profil responden paling banyak berstatus sudah 

menikah yaitu 40 responden (81,6%) 9 responden yang belum menikah. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut: 

 

Gambar 4.4 Profil responden menurut status pernikahan 

 

e. Profil responden berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga 

Sedangkan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga paling banyak 1 – 3 

orang, yaitu 26 responden (53,1%) dan 4-6 orang, yaitu sebesar 14 responden 

(28,5) dan sisanya >6 orang yaitu 9 responden (18,4). Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut:  
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Gambar 4.5 Profil Responden berdasarkan Jumlah Tanggungan Keluarga 

4.4 Hasil Penelitian 

4.4.1 Hasil Pemilihan Model 

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode analisis regresi 

berganda, dengan menguji tingkat signifikan dari masing-masing koefisien regresi 

yang menggunakan uji signifikan t dan uji signifikan f untuk mengetahui apakah 

semua variabel bebas yang dimaksukan pada penelitian ini mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Tabel 4.9 
Hasil Regresi 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -13.665 2.211  -6.180 .000

Jam Berdagang 1.511 .413 .336 3.658 .001

Modal 
Berdagang 1.182 .417 .275 2.835 .007

Tempat atau 
kios-kios 
berdagang 

1.732 .511 .411 3.389 .001

a. Dependent Variable: Pendapatan  
Sumber : Hasil SPSS, 16.0, 2011 
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4.4.2 Uji Statistik t 

Uji statistik t merupakan suatu uji untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan uji t ini. Hasil 

analisis dengan menggunakan SPSS 16.0, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

A. Jam Berdagang (X1) 

Hasil pengujian didapatkan nilai thitung sebesar 3,658 dengan tingkat 

signifikansi 0,001. Nilai t menurut tabel pada α = 5 % derajat kebebasan (dk) = 

45, diperoleh ttabel sebesar 1,680. Berdasarkan nilai thitung > ttabel yaitu 3,658 > 

1,680, dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa variabel jam berdagang (X1) merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel pendapatan pedagang pasar. 

B. Modal Berdagang (X2) 

Hasil pengujian didapatkan nilai thitung sebesar 2,835 dengan tingkat 

signifikansi 0,007. Nilai t menurut tabel pada α = 5 % derajat kebebasan (dk) = 45 

diperoleh ttabel sebesar 1,680. Berdasarkan nilai thitung > ttabel yaitu 2,835 > 1,680, 

dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga disimpulkan bahwa 

variabel modal berdagang (X2) merupakan penjelas yang signifikan terhadap 

variabel pendapatan pedagang pasar. 

C. Tempat atau Kios-Kios Darurat (X3) 

Hasil pengujian didapatkan nilai thitung sebesar 3,389 dengan tingkat 

signifikansi 0,001. Nilai t menurut tabel pada α = 5 % derajat kebebasan (dk) = 45 

diperoleh ttabel sebesar 1,680. Berdasarkan nilai thitung > ttabel yaitu 3,389 > 1,680, 

dengan demikian maka Ho ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan 



54 

 

bahwa variabel tempat atau kios-kios darurat (X3) merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel pendapatan pedagang pasar. 

4.4.3 Uji Statistik F 

Uji statistik f pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel terikat / independen.  

Tabel 4.10 
Hasil Uji Statistik F 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1Regression 1665.845 3 555.282 67.018 .000a 

Residual 372.849 45 8.286   

Total 2038.694 48    

a. Predictors: (Constant), Tempat atau kios-kios berdagang, Jam Berdagang, Modal Berdagang 

b. Dependent Variable: Pendapatan    
Sumber : Hasil SPSS, 16.0, 2011 

Ho : bi = b2 = b3 = 0, artinya variabel jam berdagang (X1), modal 

berdagang (X2), dan tempat atau kios-kios berdagang (X3) tidak mempengaruhi 

pendapatan (Y). Secara serentak atau bersama-sama.  

Ha : bi ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, artinya variabel jam berdagang (X1), modal 

berdagang (X2), dan tempat atau kios-kios darurat (X3), berpengaruh terhadap 

pendapatan (Y), secara serentak atau bersama-sama.  

Hipotesis nihil (Ho) yang diuji dalam uji hipotesis keempat adalah jam 

berdagang, modal berdagang, dan tempat atau kios-kios darurat secara serentak 

tidak berpengaruh terhadap pendapatan pedagang pasar.  



55 

 

Hasil pengujian didapatkan nilai F-hitung sebesar 67,018. Dalam 

penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan dengan uji satu sisi karena hipotesis 

alternatif (Ha) merupakan hipotesis yang berarah. Nilai F-tabel pada derajat 

kebebasan (dk) pembilang 3 dan dk penyebut 45 pada pengujian satu sisi sebesar 

2,81.  

Berdasarkan nilai F-hitung 67,018 > F-tabel 2,81, maka Ho ditolak dan Ha 

diterima sehingga disimpulkan modal dagang, Jam berdagang, dan pengalaman 

berdagang secara serentak berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang 

pasar. 

4.4.4 Koefisien Determinasi (R2) 

Hasil pengujian diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebagai berikut: 

 
Tabel 4.11 

Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .904a .817 .805 2.87846
a. Predictors: (Constant), Tempat atau kios-kios berdagang, Jam Berdagang, Modal 

Berdagang   
b. Dependent Variable: Pendapatan 
 
Sumber : Hasil SPSS, 16.0, 2011  

Nilai koefisien determinasi yang diperoleh dari hasil analisis regresi 

sebesar 0,817. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini dapat menjelaskan variasi pendapatan pedagang Pasar 

Kliwon Temanggung setelah kebakaran sebesar 81,7 % sedangkan sisanya 18,3 % 

dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini. 
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4.4.5 Persamaan Regresi 

Model regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel modal 

dagang, jam berdagang, pengalaman berdagang diformulasikan sebagi berikut:  

Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ei 
 

Hasil perhitungan regresi berganda disajikan pada gambar berikut: 
 

Tabel 4.12 
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Model 

Unstandardized Coefficients 

B Std. Error 

1(Constant) -13.665 2.211 

Jam Berdagang 1.511 .413 

Modal Berdagang 1.182 .417 

Tempat atau kios-kios berdagang 
1.732 .511 

a. Dependent Variable: Pendapatan 
Sumber : Hasil SPSS, 16.0, 2011 

Berdasarkan hasil pada tabeL 4.11 maka dapat disusun persamaan regresi 

sebagai berikut:  

Y = -13.665 + 1.511 X1 + 1.182 X2 + 1.732 X3  

Hasil koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 

a. Nilai konstanta (a) = -13.665 dapat diartikan apabila nilai jam berdagang, 

modal berdagang dan tempat atau kios-kios darurat tetap maka pendapatan 

pedagang  Pasar Kliwon “Lor” Temanggung setelah kebakaran akan turun 

sebesar 13.665 rupiah per hari.  
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b. Nilai koefisien (β1) = 1.511 dapat diartikan jika jam berdagang bertambah 

1 jam maka pendapatan pedagang pasar akan bertambah sebesar 1.511 

rupiah, dengan asumsi variabel independennya tetap.  

c. Nilai koefisien (β2) = 1.182 dapat diartikan jika modal berdagang 

bertambah 1%  maka pendapatan padagang pasar naik sebesar 1.182 

rupiah, dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

d. Nilai koefisien (β3) = 1.732 dapat diartikan jika tempat atau kios-kios 

darurat bertambah 1 tempat maka pendapatan pedagang pasar bertambah 

sebesar 1.732 rupiah, dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

 
4.5 Uji Asumsi Klasik 

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jam 

berdagang, modal berdagang dan tempat atau kios-kios darurat terhadap 

pendapatan pedagang Pasar Kliwon Temanggung setelah kebakaran. 

4.5.1 Multikolineritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam penelitian dilakukan 

dengan melihat besranya tolerance value dan besarnya Varian Inflation Factor 

(VIF).  

Jika nilai tolerance value > 0,1 dan VIF < 10 maka tidak terjadi 

multikolinieritas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil perhitungan nilai 

tolerance tidak ada variabel yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1. Hasil 

perhitungan nilai VIF menunujikkan tidak ada satu variabel bebas yang memiliki 
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nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas 

antar variabel bebas dalam model regresi. 

Tabel 4.13 

Hasil pengujian Multikolineritas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)   

Jam Berdagang .481 2.078 

Modal Berdagang .431 2.322 

Tempat atau kios-kios 

berdagang 
.277 3.615 

a. Dependent Variable: Pendapatan  
 

Sumber : Hasil SPSS 16.0, 2011. 

4.5.2 Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Hasil SPSS 16.0, 2011. 
Gambar 4.6 Hasil Pengujian Heteroskedastisitas 
 

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik scatterplot 

antara nilai terikat dengan residualnya. Dari hasil gambar 4.6 diatas menunjukan 
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bahwa terlihat titik – titik dalam grafik menyebar secara acak secara tersebar baik 

diatas maupun dibawah angka nol, titik-titk data tidak mengumpul hanya diatas 

atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola 

bergelombang melebar kemudian menyempit dan penyebaran titk-titik data tidak 

terpola. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi 

adanya heteroskedastisitas. 

4.5.3 Autokerelasi 

Dalam penelitian ini Pengujian autokorelasi dilakukan dengan 

menggunakan uji Durbin-Watson.  

Hasil pengujian didapatkan harga DW sebesar 2,202. Harga d
U 

untuk k = 3 

dan N = 49 sebesar 1,491. Berdasarkan nilai d yang terletak di antara d
U 

sampai 4 

– d
U 

(1,491 < 2,202 < 2,509), sehingga disimpulkan dalam model persamaan tidak 

terdapat autokorelasi. 

Tabel 4.14 
Hasil Pengujian Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .904a .817 .805 2.87846 2.202 

a. Predictors: (Constant), Tempat atau kios-kios berdagang, Jam Berdagang, Modal 

Berdagang 

b. Dependent Variable: Pendapatan   
Sumber : SPSS, 16.0, 2011 
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4.6 Pembahasan 

4.6.1 Pengaruh Jam Berdagang Terhadap Pendapatan Pedagang 

Dari hasil penemuan penelitian ini di dapati dari 49 responden yang diteliti 

hampir sebagian besar sekitar 39 responden berjualan diatas lebih dari 10 jam 

setiap hari melebihi dari jam kerja pada umumnya. Hal ini dapat dikarenakan, 

setelah peneliti melakukan regresi menggunakan model regresi linear berganda 

maka hasil nilai koefisien jam berdagang terhadap pendapatan pedagang pasar 

sebesar 1.511 dapat diartikan jika jam berdagang bertambah 1 jam maka 

pendapatan pedagang pasar akan bertambah sebesar 1.511 rupiah, dengan asumsi 

variabel independen yang lain tetap.  

Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian 

terdahulu yaitu penelitian dari Galih Suryanto dengan judul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Konveksi yang menyatakan 

bahwa variabel Jam Berdagang berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

pendapatan pedagang pasar. 

Hal tersebut disebabkan oleh para pedagang yang berjualan hampir setiap 

hari dan hampir pedagang tersebut tidak memiliki jam istirahat. Oleh karena itu 

jam berdagang berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan pedagang 

pasar Kliwon Temanggung setelah kebakaran. 

4.6.2 Pengaruh Modal Berdagang Terhadap Pendapatan Pedagang 

Berdasarkan hasil regresi dengan metode regresi linear berganda  tersebut 

menunjukan bahwa nilai koefisien modal berdagang terhadap pendapatan 

pedagang pasar sebesar 1.182 dapat diartikan jika modal berdagang bertambah 1%  
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maka pendapatan padagang pasar naik sebesar 1,182 ,dengan asumsi variabel 

yang lain tetap. 

Hasil dari penelitian ini juga mendukung temuan dari hasil penelitian 

terdahulu yaitu penelitian dari Endang Purpasari dengan judul Analisis Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Keramik yang menyatakan 

bahwa variabel Modal Berdagang berpengaruh positif signifikan terhadap variabel 

pendapatan pedagang pasar. 

Hal ini disebabkan dengan modal yang besar maka pedagang lebih 

terjamin dalam pengadaan barang, baik dalam hal kontinuitasnya maupun dalam 

hal variasi dan jenisnya. Dengan kontinuitas yang terjamin maka segala kegiatan 

jual beli menjadi lancar dan tidak terganggu karena barang yang tidak tersedia. 

Adapun variasi dan jenis barang yang diperdagangkan akan memberikan alternatif 

kepada konsumen untuk memilih, sehingga konsumen relatif lebih tertarik untuk 

melakukan pembelian barang di tempat tersebut. Hal ini akan dapat meningkatkan 

pendapatan pedagang pasar.  

 
4.6.3 Pengaruh Tempat atau Kios Darurat Terhadap Pendapatan Pedagang 

Hasil penemuan penting juga terdapat dalam variabel penelitian ini yang 

menunjukan bahwa tempat atau kios-kios darurat berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap pendapatan pedagang pasar Kliwon Temanggung setelah 

kebakaran pasar. Hal ini ditunjukan oleh hasil data yang disebar kepada 49 

responden, menunjukan bahwa hampir 35 responden menempati kios darurat yang 

letaknya strategis atau yang berdekatan dengan pasar kliwon Temanggung. Dilihat 

dari nilai koefisien tempat atau kios-kios darurat sebesar 1.732 dapat diartikan jika 
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tempat atau kios-kios darurat bertambah 1 tempat maka pendapatan pedagang 

pasar bertambah sebesar 1.732 rupiah, dengan asumsi variabel yang lain tetap. 

Hal ini ditunjukan oleh para pedagang lebih memilih tempat atau kios-kios 

darurat yang letaknya sudah cukup strategis jika dijangkau oleh konsumen, serta 

pedagang tersebut sudah hampir lama menempati kios-kios tersebut. Sehingga 

tempat atau kios-kios darurat tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap 

pendapatan pedagang pasar Kliwon Temanggung setelah kebakaran pasar. 

Uji validasi asumsi klasik yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi 

kriteria model, BLUE (best, linier, unbiased and estimated) dapat disimpulkan 

bahwa model ini telah terhindar dari gejala heteroskedastisitas ,multikolinieritas 

dan autokorelasi berdasarkan pengujian-pengujian yang lazim.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, maka dapat diambil 

beberapa simpulan, antara lain :  

1. Ada pengaruh antara jam berdagang terhadap pendapatan pedagang pasar 

Kliwon Temanggung setelah kebakaran. Hal ini disebabkan oleh para 

pedagang yang berjualan hampir setiap hari dan para pedagang tersebut 

hampir pada jam kerjanya melebihi jam kerja pada umumnya, serta hampir 

tiap hari waktu berjualan pedagang tidak memiliki jam istirahat. Oleh 

karena itu jam berdagang berpengaruh positif terhadap pendapatan 

pedagang pasar Kliwon Temanggung setelah kebakaran. 

 
2. Ada pengaruh antara modal berdagang terhadap pendapatan pedagang 

pasar. Dengan modal yang besar maka pedagang lebih terjamin dalam 

pengadaan barang, baik dalam hal kontinuitasnya maupun dalam hal 

variasi dan jenisnya. Dengan kontinuitas yang terjamin maka segala 

kegiatan jual beli menjadi lancar dan tidak terganggu karena barang yang 

tidak tersedia. Adapun variasi dan jenis barang yang diperdagangkan akan 

memberikan alternatif kepada konsumen untuk memilih, sehingga 

konsumen relatif lebih tertarik untuk melakukan pembelian barang di 
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tempat tersebut. Hal ini akan dapat meningkatkan pendapatan pedagang 

pasar.  

3. Ada pengaruh tempat atau kios-kios darurat terhadap pendapatan 

pedagang pasar. Hal ini ditunjukan dengan adanya tempat atau kios-kios 

darurat tersebut sudah cukup strategis jika dijangkau oleh konsumen, serta 

pedagang tersebut sudah hampir lama menempati kios-kios tersebut.  

4. Secara bersama jam berdagang, modal berdagang dan tempat atau kios-

kios darurat sangat mempengaruhi pendapatan pedagang pasar atau secara 

serentak berpengaruh positif terhadap pendapatan pedagang pasar Kliwon 

Temanggung setelah kebakaran pasar.  

 
5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:  

1. Untuk para pedagang hendaknya dapat menambah modal dagang karena 

modal sangat berpengaruh terhadap pendapatan guna memajukan usaha 

dalam berdagang barang dagangannya. 

2. Bagi para pedagang setidaknya dapat mengetahui keadaan pasar dalam 

menjual barang dagangannya, supaya dalam berjualan khususnya hari-hari 

libur atau jam-jam ramai pengunjung, para pedagang lebih meningkatkan 

berjualannya agar dapat meningkatkan pendapatannya. 

3. Bagi peneliti untuk kedepan hendaknya dapat mencari variabel-variabel 

lain yang dinilai masih banyak pengaruhnya terhadap pendapatan 

pedagang pasar Kliwon Temanggung setelah kebakaran pasar.  
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4. Bagi pemerintah daerah agar dapat membantu menyediakan dana atau 

modal bagi yang ingin mengembangkan usahanya dengan bunga yang 

rendah dan jangka waktu pengembalian yang sesuai dengan kemampuan 

pedagang. Serta dapat lebih memfasilitasi pedagang dengan fasilitas-

fasilitas yang lebih memadai. 

5. Bagi para pedagang korban kebakaran pasar kliwon Temanggung, 

setidaknya dapat memanfaatkan lagi tempat atau kios-kios darurat yang 

belum terpakai. 
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Lampiran 1 

KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PENDAPATAN PEDAGANG PASAR TRADISIONAL 

SESUDAH KEBAKARAN PASAR KLIWON 

TEMANGGUNG. 
 

Nama Responden  : ……………………………………… ( Boleh Dikosongkan ) 

Umur  : …………………………………………………………..  

Pendidikan  : …………………………………………………………..  

Alamat : Kec. ……………………………… Kel. ………………  

Jenis Kelamin  : ………………………………………………………….  

Status  : …………………………………………………………..  

Jumlah Tanggungan Keluarga : …………………………………………………. 

Petunjuk 

a. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai dengan keadaan usaha berdagang 

yang sebenarnya. 

b. Kerahasiaan data ini akan kami jaga, karena data ini hanya sekadar untuk 

menyusun skripsi bukan untuk unsur-unsur yang lain. 

c. Atas perhatiaanya kami ucapkan terima kasih. 

 

Jam Berdagang ( X1 ) 

1. Lama berjualan dalam 1 hari  ……….  jam/hari 

a. Lebih dari 12 jam     c. 6 - 9 jam 

b. 9 - 12 jam      d. Kurang dari 6 jam 

2. Berapa kali berjualan dalam satu minggu ? 

a. Setiap hari     c. 4 kali satu minggu  

b. 5 kali satu minggu    d. 2 hari sekali 
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Modal Berdagang ( X2 ) 

3. Berapa jumlah modal awal yang gunakan untuk penyediaan barang dagangan ? 

a. Lebih dari Rp 10.000.000   c. 4.000.000 – 7.000.000 

b. 7.000.000 – 10.000.000   d. Kurang dari 4.000.000 

4. Berapa jumlah modal yang gunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana lain 

(alat-alat yang digunakan untuk berdagang) setelah kebakaran pasar ? 

a. Lebih dari Rp 6.000.000   c. 2.000.000 – 4.000.000 

b. 4.000.000 – 6.000.000   d. Kurang dari Rp 2.000.000 

 

Tempat atau kios-kios berdagang ( X3 ) 

5. Apakah kios-kios darurat yang Bapak/ibu tempati sudah strategis dijangkau 

konsumen? 

a. Dekat sekali     c.   Jauh 

b. Dekat      d.   Sangat Jauh 

6. Berapa lama ( bulan / tahun ) Bapak/ibu menempati kios-kios darurat tersebut ? 

a. Lebih dari 2 tahun    c.    6 – 12 bulan 

b. 1 - 2 tahun     d.   Kurang dari 6 bulan 

Pendapatan ( Y ) 

7. Berapa besarnya pendapatan Bapak/Ibu dari hasil berdagang dalam waktu 

sehari ? 

a. Lebih dari Rp 300.000   c. 100.000 – 200.000 

b. 200.000 – 300.000    d. Kurang dari Rp 100.000 

8. Berapa besarnya pendapatan Bapak/Ibu dari hasil berdagang dalam waktu 

sehari ketika ramai pengunjung ? 

a. Lebih dari Rp 300.000   c. 100.000 – 200.000 

b. 200.000 – 300.000    d. Kurang dari Rp 100.000 

9. Berapa besarnya pendapatan Bapak/Ibu dari hasil berdagang dalam waktu 

sehari ketika sepi pengunjung ? 

a. Lebih dari Rp 300.000   c. 100.000 – 200.000 

b. 200.000 – 300.000    d. Kurang dari Rp 100.000 
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10. Berapa biaya pengeluaran Bapak/ibu dalam satu hari (retribusi pasar dan 

retribusi parkir)? 

a. Kurang dari Rp 1000    c. 3.000 – 5.000 

b. 1.000 – 3.000     d. Lebih dari Rp 5.000 

11. Apakah Bapak/ibu dibantu oleh karyawan. Bila Ya Berapa orang jumlah 

karyawan yang Bapak/ibu miliki ? 

a. Lebih dari 3 orang    c. 1 orang 

b. 2 orang     d. Tidak ada karyawan 

12. Berapa biaya yang Bapak/ibu keluarkan untuk upah tenaga kerja selama 1 

bulan? 

a. Lebih dari Rp 8.000.000   c. 400.000 – 600.000 

b. 600.000 – 800.000    d. Kurang dari Rp 400.000 

Keterangan : 

Penentuan Scoring 

Jawaban A = 4 

Jawaban B = 3 

Jawaban C = 2 

Jawaban D = 1 
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Lampiran 2 
 

Analisis Validitas dan Realibilitas Pendapatan Pedagang 
 

No. Kode Nomor Soal Y Y2     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 R-1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 43 1849
2 R-2 2 4 2 1 3 4 1 2 1 2 1 1 24 576
3 R-3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 37 1369
4 R-4 3 4 3 3 3 4 2 3 1 1 1 2 30 900
5 R-5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 47 2209
6 R-6 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 44 1936
7 R-7 4 4 4 2 2 2 3 4 3 2 4 4 38 1444
8 R-8 3 4 4 2 2 2 3 2 3 1 1 1 28 784
9 R-9 2 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 18 324

10 R-10 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 46 2116
11 R-11 4 4 2 2 2 4 2 3 2 2 1 1 29 841
12 R-12 3 4 1 2 2 4 1 2 1 2 1 1 24 576
13 R-13 4 3 3 2 2 3 1 2 1 1 1 1 24 576
14 R-14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304
15 R-15 3 4 3 2 2 3 1 2 1 2 1 1 25 625
16 R-16 4 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 23 529
17 R-17 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 44 1936
18 R-18 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 46 2116
19 R-19 3 4 3 2 2 4 3 2 3 1 1 1 29 841
20 R-20 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 17 289
21 R-21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 46 2116
22 R-22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304
23 R-23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304
24 R-24 4 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 23 529
25 R-25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 2304
ΣX   89 95 81 69 70 86 68 76 62 61 57 63 877 33697
ΣX2   343 372 300 213 236 318 213 273 178 157 150 0
ΣXY   3254 3403 3060 2691 2693 3102 2724 2944 2468 2447 2329 2582
rxy   0,7 0,65 0,85 0,93 0,89 0,45 0,95 0,95 0,9 0,92 0,93 0,95 k= 18

r table 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0,444
Ssb

2 

= 14,38
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid st

2 = 122,2
sb

2 0,51 0,17 0,94 1,19 1 0,51 1,79 1,21 1,51 1,59 1,79 2,18 r11 = 0,934
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          Lampiran 3 

     Hasil Penelitian Instrumen Pendapatan Pedagang Pasar 

No 
  

Kode 
  

Nomor Soal 
X1 ΣX1 

X2 ΣX2
X3 ΣX3 

Y ΣY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 R-1 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 3 4 3 4 22 
2 R-2 4 4 8 2 2 4 2 2 4 2 3 2 2 1 1 11 
3 R-3 3 4 7 1 2 3 2 2 4 1 2 1 2 1 1 8 
4 R-4 4 3 7 3 2 5 2 2 4 1 2 1 1 1 1 7 
5 R-5 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 4 4 4 4 24 
6 R-6 4 4 8 4 3 7 4 3 7 3 4 3 3 3 4 20 
7 R-7 4 3 7 4 3 7 3 3 6 3 4 2 2 2 3 16 
8 R-8 2 4 6 3 1 4 2 2 4 1 2 1 2 1 1 8 
9 R-9 4 4 8 4 3 7 3 4 7 3 4 3 2 2 2 16 

10 R-10 4 4 8 3 3 6 3 4 7 2 3 1 1 1 1 9 
11 R-11 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 4 4 4 4 24 
12 R-12 4 4 8 4 2 6 4 4 8 3 4 3 2 4 4 20 
13 R-13 3 4 7 3 2 5 2 3 5 3 2 3 1 1 1 11 
14 R-14 3 2 5 3 2 5 2 3 5 1 2 1 1 1 1 7 
15 R-15 4 4 8 4 3 7 4 3 7 3 2 3 3 3 4 18 
16 R-16 2 2 4 2 1 3 1 2 3 1 1 1 1 1 1 6 
17 R-17 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 4 3 3 4 22 
18 R-18 3 4 7 3 3 6 3 3 6 2 3 1 1 1 2 10 
19 R-19 4 4 8 4 4 8 4 3 7 4 4 4 4 4 4 24 
20 R-20 4 4 8 4 3 7 4 4 8 4 4 3 3 3 4 21 
21 R-21 4 4 8 4 3 7 4 3 7 4 4 4 3 3 4 22 
22 R-22 2 4 6 4 3 7 3 2 5 1 2 1 2 1 1 8 
23 R-23 4 4 8 3 3 6 3 3 6 3 4 3 2 2 2 16 
24 R-24 4 4 8 3 3 6 3 2 5 2 3 1 1 1 1 9 
25 R-25 4 4 8 4 4 8 4 3 7 4 4 3 3 3 4 21 
26 R-26 4 4 8 4 2 6 4 3 7 3 4 3 2 4 4 20 
27 R-27 3 4 7 4 2 6 2 2 4 3 2 3 1 1 1 11 
28 R-28 3 2 5 2 2 4 2 2 4 1 2 1 1 1 1 7 
29 R-29 4 4 8 4 4 8 3 4 7 3 4 3 4 3 4 21 
30 R-30 2 2 4 3 2 5 1 2 3 1 1 1 1 1 1 6 
31 R-31 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 4 3 3 4 22 
32 R-32 2 3 5 4 3 7 3 4 7 2 3 1 1 1 2 10 
33 R-33 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 4 4 4 4 24 
34 R-34 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 3 4 3 4 22 
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35 R-35 4 4 8 2 2 4 4 3 7 2 3 2 2 1 1 11 
36 R-36 3 2 5 3 2 5 2 3 5 1 2 1 2 1 1 8 
37 R-37 2 2 4 2 2 4 2 2 4 1 2 1 1 1 1 7 
38 R-38 4 4 8 4 4 8 4 4 8 4 4 4 4 4 4 24 
39 R-39 4 4 8 4 3 7 4 4 8 3 4 3 3 3 4 20 
40 R-40 4 3 7 4 3 7 3 4 7 3 4 2 2 2 3 16 
41 R-41 2 4 6 2 1 3 3 3 6 1 2 1 2 1 1 8 
42 R-42 4 4 8 4 3 7 3 4 7 3 4 3 2 2 2 16 
43 R-43 2 2 4 3 3 6 2 3 5 2 2 1 1 1 1 8 
44 R-44 4 4 8 4 3 7 3 4 7 4 4 3 3 3 4 21 
45 R-45 4 4 8 3 3 6 3 4 7 4 4 3 4 4 4 23 
46 R-46 3 4 7 3 3 6 2 4 6 3 2 3 1 1 1 11 
47 R-47 2 2 4 3 3 6 2 3 5 1 2 1 1 1 1 7 
48 R-48 4 4 8 2 2 4 2 4 6 3 2 3 3 3 4 18 
49 R-49 2 2 4 3 3 6 1 3 4 1 1 1 1 1 1 6 
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Lampiran 4 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Pendapatan 14.8367 6.51712 49

Jam Berdagang 6.9796 1.45043 49

Modal Berdagang 6.1633 1.51859 49

Tempat atau kios-kios 

berdagang 
6.1633 1.54579 49

 
 

Correlations 

  
Pendapatan

Jam 

Berdagang 

Modal 

Berdagang 

Tempat atau kios-

kios berdagang 

Pearson Correlation Pendapatan 1.000 .767 .750 .859

Jam Berdagang .767 1.000 .493 .717

Modal Berdagang .750 .493 1.000 .752

Tempat atau kios-

kios berdagang 
.859 .717 .752 1.000

Sig. (1-tailed) Pendapatan . .000 .000 .000

Jam Berdagang .000 . .000 .000

Modal Berdagang .000 .000 . .000

Tempat atau kios-

kios berdagang 
.000 .000 .000 .

N Pendapatan 49 49 49 49

Jam Berdagang 49 49 49 49

Modal Berdagang 49 49 49 49

Tempat atau kios-

kios berdagang 
49 49 49 49
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Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 Tempat atau 

kios-kios 

berdagang, Jam 

Berdagang, 

Modal 

Berdaganga 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: Pendapatan 

 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics 

Sig. F Change 

1 .904a .817 .805 2.87846 .000 
a. Predictors: (Constant), Tempat atau kios-kios berdagang, Jam Berdagang, Modal Berdagang 
b. Dependent Variable: Pendapatan 
 
 

ANOVAb 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1665.845 3 555.282 67.018 .000a

Residual 372.849 45 8.286   

Total 2038.694 48    

a. Predictors: (Constant), Tempat atau kios-kios berdagang, Jam Berdagang, Modal Berdagang 

b. Dependent Variable: Pendapatan    
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Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -13.665 2.211  -6.180 .000

Jam Berdagang 1.511 .413 .336 3.658 .001

Modal Berdagang 1.182 .417 .275 2.835 .007

Tempat atau kios-kios 

berdagang 
1.732 .511 .411 3.389 .001

a. Dependent Variable: Pendapatan      

 
 
                                                                                Coefficientsa 

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant)      

Jam Berdagang .767 .479 .233 .481 2.078

Modal Berdagang .750 .389 .181 .431 2.322

Tempat atau kios-kios 

berdagang 
.859 .451 .216 .277 3.615

a. Dependent Variable: Pendapatan     
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Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 1.1186 21.7301 14.8367 5.89110 49

Std. Predicted Value -2.329 1.170 .000 1.000 49

Standard Error of Predicted 

Value 
.417 1.414 .785 .246 49

Adjusted Predicted Value .3250 21.7143 14.8460 5.93307 49

Residual -8.63449 5.36551 .00000 2.78706 49

Std. Residual -3.000 1.864 .000 .968 49

Stud. Residual -3.065 1.905 -.001 1.011 49

Deleted Residual -9.01441 5.67498 -.00925 3.04331 49

Stud. Deleted Residual -3.407 1.964 -.009 1.045 49

Mahal. Distance .029 10.602 2.939 2.487 49

Cook's Distance .000 .157 .023 .040 49

Centered Leverage Value .001 .221 .061 .052 49

a. Dependent Variable: Pendapatan    
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HISTOGRAM
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Lampiran 5 
UJI ASUMSI KLASIK 

 

1. UJI MULTIKOLINIERITAS 

                                                                                Coefficientsa 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant) 

Jam Berdagang .481 2.078 

Modal Berdagang .431 2.322 

Tempat atau kios-kios 

berdagang 
.277 3.615 

a. Dependent Variable: Pendapatan  

 

2. UJI HETEROSKEDASTISITAS 
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3. Uji Autokorelasi 

Durbin - Watson 

 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .904a .817 .805 2.87846 2.202 

a. Predictors: (Constant), Tempat atau kios-kios berdagang, Jam Berdagang, Modal 

Berdagang 

b. Dependent Variable: Pendapatan 
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Lampiran 6 

FOTO TEMPAT ATAU KIOS – KIOS DARURAT 

 

 

                                

 

 

                                


