
 

 

Abstrak 

M. Tolib Alawi, Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Etos Kerja terhadap Tingkat 

Pendapatan perkapita Kalangan Pengusaha Home Industry Masyarakat Muslim di 

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. 

 Penelitian ini dilakukan karena banyaknya home industry di Kecamatan 

Kutawaringin Kabupaten Bandung yang mayoritas penduduknya beragama 

muslim. Di kecamatan tersebut tersedia berbagai prodak, hampir seluruh 

masyarakat di sini memiliki home industry, sehingga tidak lah heran jika tingkat 

pendapatannya sangat tinggi. Secara teoritis yang mendorong seseorang 

meningkat pendapatannya adalah tingkat pendidikan, dan etos kerja, kaena 

diasumsikan semakin tinggi pendidikan maka akan semakin tinggi pula 

pendapatan, karena tingginya pendidikan diharapkan mampu menunjang  

pekerjaan yang lebih baik, akan tetapi nyatanya berbeda banyak yang memiliki 

pendidikan tinggi jusru berpendapatan rendah dan yang berpendidikan rendah 

memiliki pendapatan tinggi. Begitu pula dengan etos kerja, seharusnya semakin 

memiliki etos kerja tinggi semakin tinggi tingkat pendapatannya 

 Tujuan dari penelitian ini adalah secara akademis, diharapkan dapat 

berkontribusi dalam pengembangan disiplin ilmu bidang kewirausahaan. Dan 

dapat dijadikan refrensi teoritis yang relevan bagi peneliti berikutnya. Dan secara 

praktis, diharapkan dapat menjadi bahan panduan dalam mningkatkan tingkat 

pendapatan. 

 Dasar pemikiran penelitian ini bertolak pada teori yang dikemukakan oleh 

Mucthar Buchori, Max Weber, Pertadiredja, Musa Asy-arie, Christpher Pass dan 

Bryan Lowes, Kadariyah, Valerie J. Hull, yaitu teori atau konsep yang 

berhubungan dengan tingkat pendidikan, etos kerja dan tingkat pendapatan.  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif verifikatif, melalui survei dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dan observasi. Sample yang diambil adalah 10 % dari 

total populasi dengan menggunakan rumus slovin.  

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk variabel tingkat pendidikan 

terhadap tingkat pendapatan pengusaha home industry di Kecamatan 

Kutawaringin Kabupaten Bandung secara parsial adalah positif tetapi tidak 

signifikan, yakni sebesar 49,3% dari hasil uji statistik nilai thitung  lebih besar dari 

pada ttabel (2.773 > 1.660.) dan nilai probability < 0.05. Untuk variabel etos kerja 

terhadap tingkat pendapatan pengusaha home industry secara parsial adalah positif 

dan signifikan, yaitu sebesar 76,05 % dari hasil uji statistik thitung lebih besar 

daripada ttabel (10.483 < 1.660) dan nilai probability > 0.05. Untuk variabel tingkat 

pendidikan dan etos kerja terhadap tingkat pendapatan adalah positif dan 

signifikan, dengan besaran pengaruh simultan sebesar 63,8 %, dari hasil uji 

statistik nilai Fhitung sebesar 85.331 dan nilai probability sebesar 0,005, dan 

sebesar 36,2 % diduga merupakan variabel lain yang tidak diikut sertakan bagian 

dari variabel yang diteliti.  


