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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pendapatan UKM cukup banyak sekali namun tidak semua penelitian 

menggunakan variabel yang sama pada setiap penelitian. Asruni (2012) 

meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha kecil 

dan Menengah (ukm) di kabupaten hulu sungai selatan Provinsi kalimantan 

selatan, dengan menggunakan variabel pemasaran (X1), modal (X2), jumlah 

tenaga kerja (X3), biaya produksi (X4), tehnologi (X5), dan pendapatan (Y). 

Penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda, dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh 

secara simultan terhadap pendapatan, dan variabel dengan pengaruh dominan 

terhadap pendapatan yaitu modal. 

Penelitian berikutnya yaitu Okky (2012) meneliti tentang analisa 

faktor yang mampu mempengaruhi tingkat pendapatan usaha mikro kecil dan 

menengah (umkm) di kota Batu, dengan menggunakan variabel modal (X1), 

jumlah tenaga kerja (X2), biaya produksi (X3), tehnologi (X4), pengalaman 

kerja (X5), dan pendapatan (Y). Penelitian menggunakan metode analisis 

regresi linier berganda, hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel 

berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan, seluruh variabel 
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berpengaruh secara parsial terhadap pendapatan, dan modal memiliki 

pengaruh dominan terhadap pendapatan. 

Nainggolan (2016) meneliti tentang jenis kelamin, pendidikan dan 

lama usaha dalam penghasilan UMKM Kota Surabaya, dengan menggunakan 

gender (X1), tingkat pendidikan (X2), dan lama usaha (X3). Hasil 

menunjukkan bahwa gender berpengurh terhadap penghasilan UMKM Kota 

Surabaya, sedangkan pendidikan dan lama usaha tidak berpengaruh terhadap 

penghasilan UMKM Kota Surabaya. 

Sebagai acuan dari 3 penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa 

modal, biaya produksi, jumlah tenaga kerja dan pengalaman kerja dijadikan 

sebagai salah satu variabel independen dengan hasil yang berbeda. Hal ini 

terjadi karena setiap penelitian terdapat kemungkinan hasil yang sama dan 

hasil yang berbeda. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

analisis regresi linear berganda dengan uji asumsi klasik. Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu data obyek yang digunakan 

dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian UMKM 

Menurut Hubeis (2009), UMKM diartikan dalam berbagai hal yang 

berbeda tergantung pada negara serta aspek lainnya. Oleh karena itu, 

penting dilakukan tinjauan yang lebih spesifik terhadap definisi tersebut 

agar didapatkan pengertian yang sesuai dengan UMKM, yaitu mengikuti 

ukuran kuantitatif sesuai dengan kemajuan ekonomi. 
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Di negara Indonesia, terdapat beberapa pengertian yang berbeda 

tentang UMKM berdasarkan kepentingan instansi yang memberi definisi 

Hubeis (2009), yaitu: 

a. Badan Pusat Statistik (BPS): UMKM adalah perusahaan atau industri 

dengan pekerja antara 5-19 orang. 

b. Bank Indonesia (BI): UMKM adalah perusahaan atau industri dengan 

karakteristik berupa: modalnya kurang dari Rp. 20 juta, untuk satu 

putaran dari usahanya hanya membutuhkan dana Rp 5 juta, memiliki 

aset maksimum Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan, dan omzet 

tahunan ≤ Rp 1 miliar. 

c. Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UU No.9 Tahun 

1995): UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan 

bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih RP 50 juta – Rp. 200 Juta 

(tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan 

≤ Rp 1 miliar; dalam UU UMKM/ 2008 dengan kekayaan bersih Rp 

50 juta – Rp 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp 300 juta – Rp 

2,5 miliar. 

d. Keppres No. 16/ 1994: UMKM adalah perusahaan yang memiliki 

kekayaan bersih maksimal Rp. 400 juta. 

e. Kementrian Perindustrian dan Perdagangan: Perusahaan memiliki aset 

maksimal Rp 600 juta di luar tanah dan bangunan, perusahaan 

memiliki modal kerja di bawah Rp 25 juta. 
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f. Kementrian Keuangan: UMKM merupakan perusahaan yang 

mempunyai omset paling banyak Rp.600 juta/tahun dan atau aset 

paling banyak Rp 600 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. 

g. Departemen Kesehatan: UMKM merupakan perusahaan yang 

mempunyai spesifik standar mutu berupa Sertifikat Penyuluhan (SP), 

Merk Dalam Negeri (MD) dan Merk Luar Negeri (ML). 

2. Peran UMKM Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia 

Bersumber dari informasi di kementrian bagian Data–Biro 

Perencanaan kementrian Negara Koperasi dan UMKM Republik 

Indonesia, UMKM mempunyai berbagai jenis kontribusi, yaitu: 

a. Kontribusi UMKM dalam menciptakan Investasi Nasional 

(Pembentukan Investasi Nasional menurut harga berlaku) 

b. Kontribusi UMKM dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional 

(PDB Nasional menurut harga berlaku) 

c. Kontribusi UMKM dalam Penyerapan Tenaga Kerja Nasional.  

d. Kontribusi UMKM terhadap Penciptaan Devisa Nasional. 

Definisi UMKM dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan tiang 

utama dalam perekonomian di Indonesia. Ciri utama UMKM yaitu 

kemampuannya dalam pengembangan proses bisnis yang fleksibel dengan 

penggunaan biaya yang relatif rendah. Oleh sebab itu, sangat wajar jika 

keberhasilan UMKM diharapkan dapat meningkatkan perekonomian 

Indonesia secara menyeluruh. 
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3. Kriteria UMKM 

UMKM berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 merupakan 

badan usaha maupun perorangan yang dibagi menjadi usaha kecil, mikro 

dan menengah, dimana selanjutnya disebutkan dalam undang-undang 

tersebut bahwa ketentuan umum dalam UMKM sebagai berikut: 

a. Usaha Mikro 

Usaha Mikro merupakan kegiatan produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan perorangan yang memiliki kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang. Adapun kriteria 

dalam usaha mikro sebagai berikut: 

1) Memiliki kekayaan dan modal bersih paling banyak 

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bukan termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki penghasilan per tahun maksimal Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah). 

b. Usaha Kecil 

Usaha Kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif yang mandiri, dan 

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan termasuk 

dalam anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, dan menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung 

dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kriteria Usaha 

Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Adapun kriteria 

dalam usaha kecil sebagai berikut: 
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1) Memiliki kekayaan dan modal bersih lebih dari Rp50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan maksimal 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bukan termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha. 

2) Memiliki pendapatan per tahun lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

c. Usaha Menengah 

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif, yang dilakukan 

oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau 

termasuk bagian Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah aset 

atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang. Adapun kriteria Usaha Menengah sebagai berikut: 

1) Memiliki modal dan kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal 

Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) bukan termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) Mempunyai pendapatan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 
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4. Pengertian UKM Menurut Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998 

Usaha Kecil dan Menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu 

pada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 

200.000.000 bukan termasuk tanah serta bangunan tempat usaha. Menurut 

Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 definisi Usaha Kecil adalah: 

“Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang 

secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi 

untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” 

Ciri-ciri usaha kecil menurut UU No. 9 tahun 1995 adalah sebagai 

berikut : 

1) Mempunyai kekayaan bersih dan modal maksimal Rp. 

200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) bukan termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha. 

2) Mempunyai hasil penjualan per tahun maksimal Rp. 

1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) 

3) Milik Warga Negara Indonesia 

4) Berdiri sendiri, tidak menjadi anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau berafiliasi baik langsung 

maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha 

Besar. 

5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, 

atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi. 
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5. Faktor Yang Mempengaruhi UKM 

Akrasanee (1988) dalam Tambunan (2002) menunjukkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi UKM diantaranya adalah: 

a. Kesulitan Pemasaran 

Pemasaran termasuk growth constraint yang dihadapai oleh 

banyak pengusaha kecil dan menengah, apabila UKM tidak 

melakukan perbaikan disemua aspek-aspek yang terkait dalam 

pemasaran misalnya kualitas produk dan kegiatan promosi maka akan 

menjadi sulit bagi UKM untuk terus ikut berpartisipasi dalam era 

perdagangan bebas. 

b. Keterbatasan Modal 

Menurut Tambunan (2002) Usaha Kecil Menengah khususnya di 

Indonesia menghadapai 2 masalah utama yaitu masalah dalam aspek 

finansial, seperti mobilisasi modal awal dan akses kemodal kerja dan 

finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan demi 

pertumbuhan output di masa depan. Walaupun pada umumnya modal 

awal berasal dari modal sendiri atau sumber informal, namun 

permodalan ini sering tidak mencukupi untuk kegiatan produksi, 

apalagi dalam investasi. Sementara, UKM lebih mengharapkan sisa 

dari kebutuhan finansial sepenuhnya dibiayai oleh dana dari 

perbankan. 

Oleh karena itu, tidak heran jika sampai saat ini banyak kredit 

dari perbankan dan dari bantuan BUMN, sumber-sumber pendanaan 
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dari sektor informal masih tetap dominan dalam pembiayaan kegiatan 

UKM, terutama usaha makro/rumah tangga. Hal ini di sebabkan oleh 

sejumlah alasan di antaranya adalah: lokasi bank terlalu jauh bagi 

banyak pelaku UKM yang tinggal di daerah pinggiran, syarat 

pengajuan kredit terlalu berat, administrasi terlalu rumit, dan sedikit 

informasi mengenai  perkreditan yang ada. 

Dalam pengertian ekonomi, modal merupakan barang atau uang 

serta faktor produksi dan tenaga kerja menghasilkan barang-barang 

baru yaitu dalam hal ini berbagai macam ukuran panci. 

c. Keterbatasan Tenaga Kerja 

Menurut Tambunan (2002) terbatasnya tenaga kerja juga 

merupakan bagian dari kendala penting bagi banyak UKM di 

Indonesia, terutama dalam aspek enterpreneurship, manajerial, 

produksi, organisasi bisnis, akuntansi atau keuangan, data processing, 

pemasaran, dan penelitian dalam pasar. Sedangkan hal-hal tersebut 

merupakan keahlian yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan 

atau memperbaiki kualitas produksi, meningkatkan efisiensi dan 

produktivitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan 

menembus pasar baru. Tidak ada data mengenai tingkat pendidikan di 

UKM, yang ada hanya data mengenai tingkat pendidikan pengusaha 

dan pekerja di IK dan IRT. 
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d. Produksi 

Menurut Tambunan (2002) salah satu kendala serius bagi 

perkembangan output atau kelangsungan produksi UKM di Indonesia 

selama masa krisis, banyak sentra UKM disejumlah subsektor industri 

pengolahan barang yang mengalami kesulitan, atau karena nilai mata 

uang dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar 

rupiah terhadap dolar AS. Banyak dari mereka terpaksa menghentikan 

usaha dan beralih profesi ke dalam kegiatan ekonomi lainnya. seperti 

menjadi pedagang kecil atau kerja di sektor transportasi atau menjadi 

buruh bangunan. 

Sadono Sukirno (2002) menyatakan bahwa faktor produksi juga 

disebut dengan suatu inpiut produksi digunakan untuk menghasilkan 

output produksi. Faktor produksi dikenal dengan sebutan input dan 

jumlah produksi disebut dengan output. Faktor produksi atau input 

menjadi hal yang wajib dalam menghasilkan produksi. Proses 

produksi ini mengharuskan pelaku usaha untuk dapat 

mengkombinasikan beberapa faktor produksi sehingga dapat 

menghasilkan produksi yang optimal. 

e. Keterbatasan Teknologi 

Berbeda dengan negara maju, Usaha Kecil Menengah di 

Indonesia pada umumnya masih menerapkan teknologi 

lama/tradisional dalam bentuk mesin tua atau alat-alat produksi yang 

manual. Keterbatasab teknologi ini tidak hanya menjadikan rendahnya 
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total factor produktivity serta efisiensi dalam proses produksi, akan 

tetapi juga berakibat pada rendahnya kualitas produk yang dibuat. 

Keterbatasan teknologi khususnya usaha-usaha rumah tangga (mikro) 

disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya keterbatasan modal 

investasi untuk mendapatkan mesin baru atau untuk menyempurnakan 

proses produksi, keterbatasan SDM yang dapat menjalankan mesin 

baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses 

produksi. 

f. Pengertian Umur 

Menurut Sumarsono (2003) penduduk berusia muda pada 

umumnya tidak mempunyai tanggung jawab yang tidak begitu besar 

sebagai pencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan mereka pada 

umumnya masih bersekolah. Penduduk dalam kelompok usia 22-55 

tahun, terutama laki-laki, pada umumnya dituntut untuk ikut mencari 

nafkah dan oleh karena itu tingkat partisipasi angkatan kerja relatif 

besar. Sedangkan penduduk yang berumur lebih dari 55 tahun 

kemampuan bekerja sudah menurun, dan tingkat partisipasi angkatan 

kerja umumnya rendah. 

6. Lama Usaha 

Lama suatu usaha mampu mempengaruhi tingkat penghasilan, 

lseorang pelaku usaha/bisnis yang menekuni bidang usahanya akan 

mempengaruhi kemampuan/keahliannya, sehingga mampu untuk 

menambah efisiensi dan dapat menekan biaya produksi lebih kecil dari 
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pada hasil penjualan. Semakin lama seseorang menekuni bidang usaha 

perdagangan maka akan semakin meningkatkan pengetahuan tentang 

ataupun perilaku konsumen. Keterampilan dalam berdagang makin 

bertambah dan semakin banyak pula hubungan bisnis dengan sesama 

pebisnis maupun pelanggan yang berhasil di jaring (Wicaksono, 2011). 

Keterampilan kewirausahaan merupakan kemampuan yang dipunya oleh 

seseorang untuk mengorganisasikan dan menggunakan faktor lain dalam 

kegiatan memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat 

(Sukirno, 1994). 

Lama usaha menimbulkan suatu pengalaman berusaha, pengalaman 

dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku 

(Poniwati, 2008). Seseorang yang bekerja lebih lama akan memiliki 

strategi khusus ataupun cara tersendiri dalam berdagang karena memiliki 

pengalaman yang lebih banyak dalam menekuni usahanya. Oleh karena itu 

lama usaha yang ditekuni seseorang akan menumbuhkan kemampuan 

dalam melaksanakan usaha tersebut sehingga akan dapat menigkatkan 

produktivitas usaha tersebut. 

7. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan merupakan selisih antara jumlah produksi yang 

diperoleh dengan harga produksi yang dibayarkan. Pendapatan merupakan 

selisih antara penerimaan dan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam sekali 

periode (Suratiyah, 2006). 
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Menurut Suratiyah (2006) penerimaan dan biaya ini dapat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari 

umur, pendidikan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan jumlah 

tenaga kerja, serta modal. Faktor eksternal dapat berupa harga dan 

ketersedian sarana produksi. Sarana produksi dan harga tidak dapat 

dikuasai sebagai perorangan meskipun dana ada. Bila salah satu sarana 

produksi tidak ada maka dapat mengurangi penggunaan faktor produksi 

tersebut, demikian juga dengan harga atau biaya produksi misalnya harga 

bahan baku sangat tinggi bahkan tidak dapat dijangkau akan 

mempengaruhi biaya dan pendapatan. 

Rahim dan Diah (2007) menyatakan bahwa pendapatan dapat 

dikatakan sebagai selisih antara penerimaan dengan biaya produksi. 

Penerimaan merupakan hasil perkalian antara produksi yang diperoleh 

dengan harga jual. Sedangkan menurut Sukirno (2002) Pendapatan total 

(pendapatan bersih) merupakan selisih pendapatan total dengan biaya total 

yang dikeluarkan pada proses produksi, dimana semua input miliki 

keluarga diperhitungkan sebagai biaya produksi. Total Revenue (TR) 

adalah jumlah produksi yang dihasilkan, dikalikan dengan harga produksi 

dan pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dan total biaya. 

Secara sistematis dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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π = TR –TC 

Keterangan: π = Pendapatan (Rp) 

TR = Total Penerimaan (Rp) 

TC = Total biaya (Rp) 

Selain itu Prayitno dan Arsyad (1997). Menambahkan bahwa 

pendapatan dari usaha dapat diperhitungkan total penerimaan yang berasal 

dari nilai penjualan hasil dikurangi dengan total nilai pengeluaran yang 

terdiri dari : 

1) Pengeluaran untuk input misalnya bahan baku, cat, dll. 

2) Pengeluaran untuk upah tenaga kerja. 

3) Pengeluaran untuk pajak, listrik, bunga kredit. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Beberapa kajian yang membahas mengenai pendapatan UKM 

menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang mampu mempengaruhi 

pendapatan pengrajin. Bila dilihat dari kondisi UKM merupakan salah satu 

yang memberikan kontribusi terhadap PDB dan ketenagakerjaan terbanyak 

maka perlu mencermati beberapa faktor yang mampu mempengaruhi 

pendapatan pengrajin. Maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis dalam 

penelitian ini. 
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Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

Sumber: Asruni diolah, 2017 

Dalam penelitian ini jumlah modal pengrajin di kampung panci Desa 

Sukorejo Kecamatan Pandaan, Pasuruan memiliki jumlah modal yang 

berbeda-beda. Lama usaha memperlihatkan tentang berapa lama para 

pengusaha panci dalam menjalankan usahanya dan biaya produksi dilihat dari 

besaran biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi unit panci. 

D. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2011). Sebagai acuan dalam penarikan 

hipotesis dalam penelitian ini digunakan beberapa penelitian terdauhlu. 

Modal (X1) 

Pendapatan 

Pengrajin di 

Kampung Panci (Y) 

Lama Usaha (X2) 

Biaya produksi (X3) 


