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ABSTRAK 

Ririn Ayumas :   Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang 

Kaki Lima Menggunakan Analisis Regresi Linier 

Berganda (Studi Kasus di Pasar Atas Kota Bukittinggi) 

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kegiatan 

menjual atau membeli barang. Perdagangan merupakan faktor penting guna 

merangsang pertumbuhan ekonomi. Dalam kegiatan perdagangan terdapat 

beberapa pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya, salah satunya adalah 

pedagang. Kesejahteraan pedagang dapat diukur dari pendapatan yang 

diperolehnya. Dalam memperoleh pendapatan, pada umumnya masyarakat 

Indonesia khususnya golongan menengah ke bawah yang memiliki kemampuan 

terbatas bekerja sebagai pedagang kaki lima (PKL). Terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi pendapatan PKL yaitu modal usaha, pengalaman usaha, 

jumlah tenaga kerja, ukuran tempat usaha, dan lokasi usaha. Perumusan masalah 

dalam penelitian ini  adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

pendapatan PKL di Pasar Atas Kota Bukittinggi. Tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan PKL di Pasar Atas 

Kota Bukittinggi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini 

adalah pedagang kaki lima di Pasar Atas Bukittinggi yang tersebar di lima lokasi 

dan sampel berjumlah 88 PKL, yang ditarik menggunakan metode proporsional 

random sampling. Kemudian dilakukan penyebaran kuesioner untuk mengukur 

lima variabel dalam penelitian. Data yang diperoleh diolah menggunakan analisis 

regresi linier berganda.  

Dari analisis data diperoleh model dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan PKL di Pasar Atas Kota Bukittinggi yaitu :  

𝑌 = 4,10 + 0,358 X1 + 1,44 X4 + 6,67 X5 

Dari model dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan modal (X1) sebesar 

Rp 100.000,-/bulan akan meningkatkan pendapatan PKL sebesar Rp 35.800,-

/bulan. Untuk setiap peningkatan ukuran tempat usaha (X4) sebesar 1 m
2 

akan 

meningkatkan pendapatan PKL sebesar Rp 144.000,-/bulan. Selanjutnya untuk 

setiap lokasi usaha (X5) yang strategis akan meningkatkan pendapatan PKL 

sebesar Rp 667.000,-/bulan. Dengan demikian, faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan PKL di Pasar Atas Kota Bukittinggi adalah modal usaha (X1), ukuran 

tempat usaha (X4) dan lokasi usaha (X5). 

 

 

 

 

 

 

 

 


