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ABSTRACT
The purpose of this research is to test the influence of level of education to income of Small
Medium Enterprises (SMEs) in Surabaya. It is important because the activities of SMEs are
able to accommodate the local workforce and to increase the families‘ income. Generally, low
level of educated societies tend to have low incomes which result in the lack of productivity of
the SMEs. Regarding it, the researcher will analyze the influence of the level of education and
old business towards the income of SMEs in Surabaya. There are more than 3.947 SMEs
managed by government of Surabaya, but they are not all productive. In order to analyze the
data, the collection of data is done through survey and semi-structural interview to the owners
of SMEs in Surabaya. The researcher utilizes multiple regression analysis SPSS program while
the sample size is 68 owners of SMEs. Results show that old business variable significantly
influences the income of the SMEs and level of education not significantly influences the income
of the SMEs.
Keywords: level of education, old business, income, SMEs in Surabaya

PENDAHULUAN

Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat tertuang dalam Undang
Undang untuk mendukung kemandirian usaha masyarakat golongan ekonomi menengah ke
bawah. Pada tahun 2008, pemerintah telah menerbitkan UU No. 20 tentang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah. UU tersebut bertujuan untuk: (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional
yang seimbang dan berkeadilan; (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM
menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan (c) meningkatkan peran UMKM dalam
pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan
ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.
Dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan pemerataan penghasilan masyarakat,
pemerintah terlibat dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan para pemilik
UMKM. Pemerintah mengelola dan mendukung kegiatan UMKM lewat pemberian pelatihan,
pendampingan, memberi pinjaman kredit bunga lunak bahkan sampai membantu surat ijin
usaha. Sebagian upaya pemerintah ini berdampak baik pada kemajuan UMKM. Namun ada
UMKM yang di kelola pemerintah tidak semuanya produktif sementara sudah mendapatkan

128

Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana

4th Economics & Business Research Festival
19 November 2015

ISBN: 978-979-3775-57-9

pelatihan dan pendampingan dari pemerintah kota Surabaya. Karena kurang produktifnya
UMKM berdampak pada rendahnya penghasilan yang mereka peroleh.
Sebagian pemilik UMKM ini mengkaitkan usaha mereka dengan latar belakang
pendidikan formal yang mereka dapatkan. Mereka mengeluhkan bahwa rendahnya penghasilan
pemilik UMKM karena dipengaruhi factor rendahnya tingkat pendidikan. Tidak sedikit pemilik
UMKM hanya mendapatkan pendidikan formal di bangku Sekolah Dasar (SD). Di Indonesia
wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab
kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989.
Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga
negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar
dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP.
Banyak negara yang sudah maju pendidikan hingga tingkat SMU (12 tahun) dinyatakan
gratis. Dari kenyataan tersebut di atas tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memang sangat
diperlukan dan berguna bagi anggota masyarakat. Pendidikan bukan hanya terkait dengan
kemampuan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang lebih baik tapi juga berpengaruh
terhadap sikap dan perilaku sehingga terkait dengan kehidupan sehari-hari.Oleh karena itu,
peneliti perlu untuk melihat apakah tingkat pendidikan benar-benar berpengaruh terhadap
tingkat penghasilan seorang pemilik UMKM. Sekaligus melihat apakah lamanya usaha
berpengaruh terhadap penghasilan UMKM.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas maka di peroleh perumusan masalah yaitu
1. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan terhadap penghasilan UMKM kota Surabaya?
2. Bagaimana pengaruh lamanya usaha terhadap tingkat penghasilan UMKM kota Surabaya?
Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk
1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan terhadap penghasilan UMKM kota Surabaya.
2. Mengetahui pengaruh lamanya usaha terhadap tingkat penghasilan UMKM kota Surabaya.

KERANGKA TEORITIS
Penelitian Terdahulu
Suatu penelitian Daerah Afrika Selatan (2012). Study ini berjudul ―Dampak dari tingkat
pengalaman dan tingkat pendidikan terhadap keuntungan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
usaha makanan dan minuman― di Mdatsane sebelah timur London daerah Afrika Selatan. Objek
penelitian di bagi atas usia pemilik usaha, tingkat pendidikan dan lamanya usaha. Sampel data
dalam penelitian ini sebanyak 36 responden yang merupakan pemilik usaha tersebut. Kriteria
responden yaitu harus pemilik usaha atau manager dan harus terlibat dalam kegiatan usaha
setiap hari. Dari sample tersebut di perolah 17 orang pemilik (owner) sekaligus manager dan 19
orang adalah managernya. Data kuantitatif di olah dengan program SPSS. Kesimpulan yang
diperoleh bahwa variable variable tersebut secara signifikan berdampak terhadap penghasilan
usaha atau keuntungan usaha. Dengan One way Anova ditemukan indikasi bahwa pengalaman
bekerja, tingkat pendidikan dan lamanya bisnis secara bersama sama berdampak signifikan
terhadap keuntungan usaha tersebut.
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Landasan Teori
Tingkat pendidikan
Berawal dari pendidikan yang diterima menyebabkan individu banyak mendapatkan
pengetahuan, pengalaman, dan wawasan untuk berpikir maju. Pengetahuan, dan wawasan yang
diperoleh akan berpengaruh terhadap pola tingkah laku dan sikapnya. Seseorang yang memiliki
tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan mendapatkan pekerjaan atau pendapatan yang
semakin tinggi di masa yang akan datang (Teori Human Capital) yang menerangkan bahwa
pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di mana pendidikan berperan
dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja (Ace dan Tilaar dalam Desiderius, 2009).
Pentingnya pendidikan sebagai modal bagi generasi muda untuk masa depan lebih baik
dalam mencari pekerjaan dan berkarya perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Berkaitan
betapa pentingnya pendidikan, menurut Sagir (1989), melihat adanya hubungan antara tingkat
pendidikan dengan tingkat pendapatan. Beliau mengatakan (hal. 60): ―Sumber daya manusia
mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui suatu proses pendidikan, latihan, dan
pengembangan yang akan menjamin produktivitas kerja yang semakin meningkat. Sehingga
akhirnya menjamin pula pendapatan yang cukup dan kesejahteraan hidupnya yang semakin
meningkat‖.
Lama Usaha
Lama pembukaan usaha dapat mempengaruhi tingkat pendapatan, lamanya seorang
pelaku usaha atau bisnis menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya.
Semakin lama pelaku usaha menekuni suatu bidang usaha akan meningkatkan pengetahuan
tentang selera ataupun perilaku konsumen. Di lain pihak semakin lama usaha akan semakin
banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang akan diperoleh.
Model Analisis
Model Analisis penelitian ini Regres. Analisis regresi linear berganda menurut Arikunto
(2002: 270) adalah regresi linier dimana sebuah variabel terikat (Y) dihubungkan dengan dua
atau lebih variabel bebas (X). Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda, dimana
penghasilan pemilik UMKM adalah variabel dependent sedangkan tingkatpendidikan dan
lamanya usaha merupakan variabel independent.Untuk bentuk persamaan fungsionalnya adalah
sebagai berikut:
Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e
Dimana :
Y = Penghasilan UMKM
X1 = Tingkat Pendidikan
X2 = Lama usaha
α = Konstanta
β = Koefisien
e = Eror
Hipotesis
Hipotesa dalam penelitian ini sebagai berikut
H1: tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap penghasilan umkm
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H2: lama usaha berpengaruh signifikan terhadap penghasilan UMKM
METODE PENELITIAN
Analisis statistika yang di gunakan mengolah data dengan perhitungan komputasi
program SPSS (Statistical program for Social Science) yaitu suatu program komputer statistik
yang mampu memproses data statistik secara tepat dan cepat, menjadi berbagai output yang
dikehendaki para pengambil keputusan. Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh
dengan menggunakan rumus atau dengan aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan
penelitian (Arikunto 2006: 239). Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis
dalam rangka penarikan simpulan.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM kota Surabaya yang terbagi atas 5
wilayah yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan dan Surabaya
Barat. Seluruh polulasi ini adalah pemilik UMKM yang terdata di kantor pemerintah Kota
Surabaya di tahun 2015. Tercatat di Departemen Kesejahteraan pemerintah Surabaya 3.947
UMKM di kota Surabaya. Sampel adalah kumpulan data yang mewakili populasi. Sampel
adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2007).
Pengambilan sampel dilakukan dengan cara propotional random sampling. Propotional random
sampling adalah metode pemilihan sampel dengan cara membagi populasi kedalam kelompokkelompok secara proporsional (Sugiarto dkk, 2003:73). Sampel ditentukan secara proporsional
mewakili setiap wilayah Surabaya. Hal ini bertujuan supaya ada pemerataan dalam survey
UMKM serta menghindari terjadi ketimpangan survey data. Karena jumlah pemilik UMKM
3.947 orang, maka sampel yang di ambil menggunakan perhitungan rumus Slovin dengan
tingkat kesalahan 10 persen dengan rincian sebagai berikut :
N=

( )

Dimana:
n = Jumlah sampel yang diinginkan.
N = Populasi.
e = Tingkat kesalahan
N=

(

)

N = 97
Tabel 1
Sampel Penelitian
Wilayah
Surabaya selatan
Surabaya utara
Surabaya timur
Surabaya barat
Surabaya pusat
Kuesioner Tidak Kembali dan Cacat
Total
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Defenisi Operasional Variabel
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional antara variable
bebas dan variable terikat. Dalam operasional variabel, penelitian ini memiliki 3 variabel yaitu
varibel terikat (Y) yaitu tingkat penghasilan pemilik UMKM kota Surabaya. Variable tingkat
penghasilan di kelompokan berdasarkan kategori kelas social Ekonomi. Kelas Menengah ke
bawah penghasilan di bawah 2,7 juta, kelas menengah diantara 2,7 – 5 juta dan kelas menengah
ke atas diatas 5 juta – 15 juta, kelas atas diatas 15 juta ( menurut Boston Consultan Group).
Dibagi dalam kategori yaitu
1. Variabel bebas (X1) tingkat pendidikan Variabel Pendidikan di kategori dengan angka 1 – 5
sebagai berikut 1 = SD, 2 = SMP, 3 = SMA, 4 = D3, 5 = S1
2. Variabel bebas (X2) lama usaha adalah tentang berapa lama usaha telah berjalan yaitu
diukur dari 0 tahun pendirian hingga tahun 2015.
Kerangka Konseptual Penelitian
Kerangka konseptual dalam penelitian ini berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu
sebagai berikut:
Tingkat Pendidikan
(X1)

H1
Penghasilan (Y)
H2

Lama Usaha (X2)

Gambar 1
Kerangka Konseptual
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif
Hasil statistik deskriptif sampel penelitian melampirkan tingkat pendapatan (X1),
tingkat pendidikan (X2), dan lama usaha (Y) dilampirkan sesuai tabel dibawah ini
Tabel 2
Statistik Deksriptif Tingkat Pendapatan, Tingkat Pendidikan dan Lama Usaha
Variabel
N Minimum
tk pendapatan
68
1
tk pendidikan
68
1
lama usaha
68
0
Sumber: data diolah, 2015

Maximum
6
5
25

Mean
3.29
3.16
6.90

Std. Deviation
1.361
1.101
6.104

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa tingkat pendapatan (Y) memiliki nilai
rata-rata penghasilan pada poin 3 yaitu pada tingkat antara 1,7 juta hingga 2,7 juta dimana nilai
menunjukkan penghasilan rata-rata responden masih dalam tahap dibawah kisaran Upah
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Minimum Kota Surabaya Tahun 2015 sebesar Rp 2.710.000. Tingkat pendidikan (X2)
responden menunjukkan rata-rata pada poin 3 yaitu strata SMU atau sederajat dengan ada
beberapa responden yang telah mencapai jenjang sarjana namun dalam jumlah kecil. Lama
usaha (X2) menunjukkan rata-rata usaha telah berjalan selama hampir 7 tahun atau tepatnya 6,9
tahun dengan lama usaha paling lama berjalan adalah 25 tahun.
Hasil Uji Statistik
Hasil uji substruktur penelitian yang terdapat pada Tabel 2 menunjukkan bahwa
variable tingkat pendidikan (X1) secara statistic tidak berpengaruh terhadap penghasilan (Y)
yang diperkuat dengan nilai t hitung lebih kecil dari t tabel serta nilai p value yang lebih besar
dari tingkat signifikansi alpha yang sebesar 0.05.
Tabel 2
Hasil Ringkasan Uji Substruktur Tingkat Pendidikan, Lama Usaha dan Penghasilan
Hubungan

Standard
Coefficient Beta
X1
Y
0.149
X2
Y
0.027
t Tabel = 1.9957 , df = 65
α
= 5 % = 0.05
X1
= Tingkat Pendidikan
X2
= Lama Usaha
Y1
= Penghasilan
Sumber: data diolah, 2015

t hitung

P. value

Keterangan

1.840
2.173

0.070
0.033

Tidak Signifikan
Signifikan

Tabel 2 juga menunjukkan bahwa lama usaha (X2) berpengaruh terhadap penghasilan
yang ditunjukkan t hitung lebih besar dari t table dan p value yang lebih kecil dari tingkat
signifikansi alpha yang sebesar 0.05.
Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Penghasilan
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dari wirausahawan tidak
membuat penghasilan yang diperoleh semakin kecil atau semakin besar.Tarigan (2006)
menyatakan hasil yang menunjukkan tingkat pendidikan tidak berdampak nyata terhadap
tingkat pendapatan karena lokasi di desa terpencil di mana tidak banyak pilihan atas kegiatan
usaha atau jenis pekerjaan atau volume usaha hanya bisa dilakukan secara kecil-kecilan. Hal ini
berarti agar tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat penghasilan, maka harus terdapat
pilihan atas jenis pekerjaan dan di dalam masing-masing jenis pekerjaan terdapat penjenjangan
jabatan. Namun, dalam penelitian ini tidak dilakukan di desa atau daerah terpencil melainkan di
kota besar sehingga ada anomali yang terjadi. Hal ini tidak mengejutkan karena jenis dari
pekerjaan wirausahawan sebagian besar adalah pedagang. Penelitian ini mendukung hasil dari
penelitian Putra (2005) yang menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap
besar kecilnya penghasilan pelaku pedagang kaki lima di kota Medan. Kesamaan penelitian ini
dengan Putra (2005) terletak pada letak usaha dari para pelaku UMKM yang berada di kota
besar sehingga penelitian ini mendukung penelitian terdahulu. Letak kota besar tidak
menyebabkan adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap penghasilan karena disebabkan
persaingan usaha yang besar serta kecilnya modal usaha yang membuat pelaku UMKM sulit
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untuk berkembang. Rata-rata tingkat pendidikan responden yang masih SMA dan sederajat
menunjukkan bahwa pendidikan SMA tidak mampu untuk memberikan bekal ilmu pengetahuan
bagi para pelaku usaha yang cukup dalam menjalankan bisnis mereka.
Pengaruh Lama Usaha Terhadap Penghasilan
Hasil penelitian menunjukkan semakin lama usaha yang telah dijalanankan
menyebabkan penghasilan yang didapatkan semakin besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan
temuan Firdausa dan Arianti (2013) yang menemukan hasil lama usaha yang semakin lama akan
membuat tingkat pendapatan semakin bertambah untuk kasus pada pedagang kios di Pasar
Bintoro Demak.Lama usaha menunjukkan eksistensi usaha tersebut bertahan dan sebagai
indikator untuk mengukur seberapa besar pengalaman yang dimiliki oleh pedagang
(Widyatama, 2015). Semakin lama sebuah usaha, maka pengalaman yang dimiliki oleh
pedagang akan semakin banyak. Hasil kuesioner menunjukkan dimana responden di kota
Surabaya sebagian besar adalah pedagang. Pelaku usaha dagang yang lebih lama dalam
menekuni usahanya akanmenunjukkan bahwa mereka mempunyai pelanggan tetap dan pembeli
yang setia yang sangat tergantung dengan komoditas yang dijual.Pedagang yang lebih lama
dalam menekuni usaha mencerminkan bahwa mereka mempunyai pelanggan tetap dan pembeli
loyal yang sangat tergantung dengan komoditas yang dijual. Pelaku wirausahawan dalam usaha
perdagangan yang mempunyai lama usaha lebih banyak juga menandakan bahwa pedagang
tersebut merasa cukup dengan pendapatannya sehingga usahanya tetap berjalan lancar sampai
puluhan tahun.

PENUTUP
Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan seseorang bukanlah faktor utama
dalam menghasilkan pendapatan. Hal ini disebabkan karena kegiatan wirausaha dapat dilakukan
oleh siapa saja tanpa tergantung pada tingkat pendidikannya. Lama usaha menjadi faktor yang
berdampak bagi tingkat penghasilan seseorang. Hal ini disebabkan lama usaha menrupakan
cerminan dari kelangsungan bisnis sebuah wirausaha. Bisnis yang berjalan lama merupakan
bisnis yang baik karena pemilik mampu mengelola keuangan dan bisnisnya hingga bertahan
lama dan menunjukkan perkembangan dari bisnis. Bisnis yang semakin berkembang seiring
berjalannya waktu akan menunjukkan
Keterbatasan Dan Saran
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya sampel penelitian yang masih
kecil karena pelaku wirausaha yang dijadikan obyek penelitian adalah pelaku usaha yang
mendapat pelatihan dari pemerintahan Kota Surabaya. Keterbatasan yang lain adalah ragam
jenis usaha para pelaku usaha masih terbatas dalam perdagangan belum ke usaha lain seperti
jasa atau ternak budi daya. Saran dalam penelitian ini kedepannya dapat menambahkan variabel
lain yang mempengaruhi tingkat penghasilan seperti modal kerja, jarak, dan jam kerja.
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