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ABSTRACT: MSMEs have a significant contribution both in terms of their contribution to Gross 

Domestic Product and employment. Creative MSMEs are unique, tenacious, innovation so high 

that they can survive in times of crisis and easily penetrate the global market. Conventional 

problems that have not been resolved completely result in creative MSMEs being late in their 

development. This study aims to analyze the factors that influence competitive advantage in 

Creative MSMEs in Yogyakarta. The study used primary data in the form of a questionnaire with 

respondents as many as 269 Creative MSMEs in D.I. Yogyakarta. Data analysis used the 

Structural Equation Modeling (SEM) model. The results showed that financial literacy, business 

growth, and MSME scale had a significant effect on competitive advantage. While gender and 

tax literacy have no influence on competitive advantage for Creative MSMEs in the Special 

Region of Yogyakarta. 
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1. PENDAHULUAN  

Industri kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai potensi untuk dikembangkan 

karena tingginya ragam karakter penduduknya dan kaya akan budaya dan tradisinya. Usaha 

Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di wilayah ini  memiliki kesempatan luas untuk 

menjadi UMKM Kreatif. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) memberikan kontribusi perekonomian sebesar 95%. Kondisi pasar yang 

semakin kompetitif dan sumber daya alam semakin terbatas sehingga diperlukan terobosan baru 

untuk menciptakan produk-produk kreatif dan inovatif. Total jumlah bisnis kreatif di Daerah 

Istimewa Yogyakarta adalah sekitar tiga juta dengan perkembangan 3-4% per tahun, dan sekitar 

90% dari bisnis tersebut adalah UMKM. (Fitriati, 2014) menyatakan UMKM Kreatif lebih 

mampu bersaing di pasar global dengan karakteristiknya yang inovatif, kreatif, ulet, dan tahan 

terhadap berbagai perubahan kondisi. Di sisi lain (Abor & Querty, 2010) menemukan UMKM 

Kreatif memiliki masalah berkaitan dengan pengelolaan usaha, misalnya masalah keterbatasan 

dana, kemampuan sumberdaya manusia, pemasaran, pencatatan, dan lain-lain. Masalah-masalah 
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tersebut adalah klasik dan konvensional dan tidak tidak ada solusi yang secara tepat sehingga 

berakitan sulit bersaing dengan perusahaan besar. Upaya dalam mengatasi masalah tersebut 

diantaranya meningkatkan pengetahuan (literasi) keuangan sehingga pengelolaan dan 

akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan,kinerja meningkat, dan keberlangsungan UMKM 

tetap terjaga seperti halnya perusahaan besar (Cole & Fernando, 2008). UMKM tidak memilah 

antara catatan keuangan pribadi dan usaha. Hal ini berakibat tidak tampak kinerja usaha yang 

dimilikinya. 

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang disempurnakan dengan Peraturan 

Pemerintah No. 23 tahun 2018 memberi keringan wajib pajak pelaku usaha karena penentuan 

tariff lebih rendah bagi UMKM. Pajak yang diatur dalam PP tersebut tidak hanya  untuk usaha-

usaha yang mendapatkan keuntungan tetapi juga usaha yang mengalami kerugian. Oleh karena 

itu UMKM perlunya pengetahuan (literasi) pajak bagi UMKM. Pentingnya literasi keuangan dan 

perpajakan bagi UMKM menjadi temuan positif bagi beberapa peneliti. Clark (2014) 

menemukan UMKM yang memiliki pemahaman keuangan dan perpajakan baik menghasilkan 

pertumbuhan usaha. Hubungan positif pemahaman keuangan dan perpajakan dengan keunggulan 

bersaing ditemukan oleh (San & Bayrakdaroğlua, 2014) dan merekomendasikan tentang 

pentingnya literasi keuangan pada manajer UMKM dengan pelatihan keuangan. Dalam skala 

lebih luas, hasil penelitian (Kotzè & Smit, 2008) menjelaskan manajer dengan tingkat literasi 

keuangan lebih tinggi menunjukkan partisipasi lebih besar di pasar keuangan. 

Beberapa hasil penelitian kontradiktif berkaitan dengan keunggulan bersaing pada UMKM 

telah ditemukan. Beck (2005) dan Agyei (2018) menemukan UMKM mengalami berbagai 

kesulitan untuk meningkatkan pertumbuhan usaha, khususnya yang mencakup biaya pajak. 

Temuan lain dalam penelitian tersebut adalah literasi keuangan merupakan sumberdaya 

organisasi utama yang belum dimanfaatkan yang dapat meningkatkan kinerja UMKM melalui 

keunggulan kompetitif berkelanjutan. Secara umum, laki-laki memiliki literasi keuangan lebih 

tinggi daripada wanita (Agyei, 2018; Mottola, 2013). Literasi pajak termasuk di dalamnya adalah 

pemahaman masyarakat dalam tentang pembayaran pajak. Kepatuhan pajak dipengaruhi 

beberapa faktor, diantaranya sanksi pajak, petugas pajak, pemahaman pajak, dan moral wajib 

pajak. Penelitian (Mottola, 2013; Ponorîcă & Al-saedi, 2015; Demirbag, et al., 2013) 

menjelaskan moral pajak buruk berpengaruh pada sulitnya UMKM untuk mematuhi pajak. 

Ketidaktahuan UMKM tentang pajak dapat menghambat kemajuan usahanya. Pengelolaan 

UMKM Kreatif masih bersifat personal, dilakukan oleh pemilik. Jika ukuran perusahaan 

meningkat, akan terjadi kewalahan dalam mengelola usaha dan berakibat terhambat dalam 

mencapai keunggulan bersaing.Ukuran UMKM yang besar belum menjamin kinerja yang baik 

karena ketidakmampuan UMKM dalam mengelola sumberdaya secara efektif dan efisien(Sakur, 

2011). 

Penelitian-penelitian tersebut menemukan hasil yang berbeda-beda sehingga diperoleh gap 

temuan penelitian. Sehingga penelitian ini diharapkan perlu ada penelitian lanjut untuk mengisi 

celah dengan mengintegrasikan variabel literasi keuangan, literasi perpajakan, pertumbuhan 
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usaha, ukuran perusahaan dan gender terhadap peningkatan keunggulan bersaing yang 

berkelanjutan pada UMKM Kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta.  

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Literasi Keuangan  

Aribawa (2016) menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh pada kinerja dan 

keberlangsungan usaha UMKM kreatif. Lusimbo2016) menemukan bahwa manajer dengan 

literasi keuangan rendah mencatat pertumbuhan usaha lebih rendah bahkan nol. Drexler, et al. 

2010) mengungkapkan bahwa pelatihan yang lebih sederhana dan aturan yang praktis praktis 

dapat menghasilkan perbaikan yang berarti secara ekonomis pada UKM. Perusahaan termasuk 

UKM dapat mengandalkan kemampuan dinamis seperti literasi keuangan, yang dapat membantu 

mengubah sumber daya menjadi berbagai tujuan seperti pembuatan, perluasan, dan modifikasi 

sumber daya. Pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan keuangan dasar lebih tepat dan efisien 

untuk perkembangan ekonomi dan pertumbuhan usaha UMKM (Adomako & Damoah, 2016).  

H1 Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing 

 

Literasi Perpajakan  

Simanjuntak & Mukhlis (2012) menjelaskan tidak semua wajib pajak termasuk UMKM 

dapat memahami aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang benar karena 

kurangnya pemahaman peraturan perpajakan. Kebanyakan UKM merasa bahwa sistem 

perpajakan tidak adil karena UKM harus membayar dengan jumlah yang sama dengan 

perusahaan besar sehingga Pemerintah perlu menyederhanakan atau membuat sistem perpajakan 

yang sesuai untuk UKM (Ponorîcă & Al-saedi, 2015).Tingkat kepatuhan pajak tinggi berdampak 

pada kemudahan wajib pajak UMKM untuk menjadi rekanan pemerintah sehingga akan 

meningkatkan penjualan (pertumbuhan usaha) tetapi dapat juga meningkatkan biaya sehingga 

menghambat pertumbuhan usaha.  

H2 Literasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing 

 

Pertumbuhan Usaha  

Cantele (2018) menghasilkan temuan bahwa keunggulan kompetitif dipengaruhi oleh 

pertumbuhan perusahaan. Hasil penelitian Bashor, et al. (2017) menyatakan bahwa kinerja 

manajer, faktor orientasi kewirausahaan, pertumbuhan usaha dan kreativitas secara langsung 

berpengaruh positif pada keunggulan kompetitif. Temuan Sucuahi (2013) adalah peran 

signifikan UKM dapat dibayangi dan dipertahankan melalui manajemen keuangan yang baik dan 

tepat dari para pengusaha itu sendiri. Menurut pandangan berbasis sumber daya (resource-based 

view), banyak sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat meningkatkan keunggulan 

kompetitifnya.Das & Teng (2000) berpendapat bahwa tingkat mempertahankan keunggulan 

kompetitif oleh perusahaan tergantung pada kemampuan mereka untuk mempertahankan 

heterogenitas sumber pengetahuan mereka.  

H3 Pertumbuhan usaha berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing 
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Jenis Kelamin Pelaku Usaha UMKM 

Penelitian Potrich, et al. (2015) menemukan bahwa proporsi laki-laki lebih tinggi dalam 

mengadopsi tingkat literasi keuangan dibanding perempuan. Upaya pemahaman literasi 

keuangan lebih banyak ditujukan pada perempuan, terutama yang masih lajang dan memiliki 

tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih rendah. Tingkat literasi keuangan yang rendah 

dapat mengurangi kemampuan mengakumulasi dan mengelola aset dan akhirnya untuk 

memastikan masa depan keuangan yang menjanjikan (Potrich, et al., 2015 ; Mottola, 2013). Di 

Amerika Serikat, Lusardi (2011) menemukan bahwa perempuan secara signifikan lebih kecil 

kemungkinannya untuk menjawab pertanyaan keuangan dengan benar, dan lebih mungkin untuk 

mengatakan bahwa mereka tidak tahu jawabannya. Temuan lain adalah perempuan menilai 

tingkat literasi keuangan mereka sendiri lebih konservatif baik di negara maju dan berkembang.  

H4 Jenis kelamin pelaku usaha UMKM berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing 

 

Skala Usaha UMKM  

Penelitian Sakur (2011) diperoleh temuan bahwa UMKM berperan sangat besar bagi 

perkembangan perekonomian Nasional. Meningkatkan kinerja UMKM akan meningkatkan 

pertumbuhan organisasi (companies growth). Ukuran UMKM yang besar belum menjamin 

kinerja yang baik karena ketidakmampuan UMKM dalam mengelola sumberdaya secara efektif 

dan efisien. Hasil penelitian Sumarna (2016) merekomendasikan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap pertumbuhan perusahaan. Coluzzi, et al (2009) 

menjelaskan bahwa perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah dan cepat tumbuh 

dibandingkan perusahaan yang lebih besar dan lebih tua. 

H5 Skala usaha UMKM berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan populasi pelaku UMKM Kreatif di D.I. Yogyakarta, yaitu 

Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, yaitu 

Kota Yogyakarta. Jumlah UMKM Kretaif tidak diketahui secara pasti karena banyak UMKM 

tidak mendaftarkan diri ke dinas terkait dan tidak terdata oleh Badan Pusat Statistik (BPS). 

Penentuan sampel dilakukan dengan teknik proporsional simple random sampling. Kriteria 

responden adalah UMKM yang mengikuti pelatihan kewirausahaan yang dilakukan oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM di setiap kabupaten atau kota di wilayah D.I. Yogyakarta. Jumlah 

kuesioner yang disebar sebanyak 400 dan yang layak dijadikan sampel, yaitu yang mengisi 

kuesioner secara lengkap adalah 269. Penelitian dilakukan dalam periode bulan April 2019. 

Kuesioner disusun dengan skala likert dengan interval enam, yaitu 1. Sangat setuju, 2. Setuju, 3. 

Tidak setuju, 5. Sangat tidak setuju. Teknik statistik untuk menganalisis data adalah Structural 

Equation Modelling AMOS.  
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Literasi keuangan memiliki dua dimensi yaitu pemahaman, yang merupakan literasi 

keuangan pribadi atau pendidikan keuangan, dan penggunaannya, yaitu penerapan pengetahuan 

tersebut dalam manajemen keuangan pribadi. Literasi perpajakan mengarah pada pemahaman 

peraturan perpajakan yang baik dan benar diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak. Jika pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak UMKM meningkat, maka kepatuhan 

wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga akan meningkat. 

Pertumbuhan usaha merupakan kunci utama bagi keberlangsungan perusahaan dimana 

pertumbuhan merupakan hasil dari keunggulan kompetitif yang diciptakan oleh perusahaan. 

Keunggulan bersaing dapat dinilai dengan menganalisis sumber keuntungan seperti posisi pasar 

perusahaan dan sumber daya atau dengan mengukur hasil dari upaya kompetitif. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Hasil uji validitasdan reabilitas berdasarkan perhitungan dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variable Indicator 
Pearson 

Correlation 
Significance Kesimpulan 

Cronbach's 

Alpha 

Literasi Keuangan Item 1 0.568 0.000 Valid 0.777 

Item 2 0.606 0.000 Valid 

Item 3 0.632 0.000 Valid 

Item 4 0.678 0.000 Valid 

Item 5 0.676 0.000 Valid 

Item 6 0.527 0.000 Valid 

Item 7 0.554 0.000 Valid 

Literasi 

Perpajakan 

Item 1 0.511 0.000 Valid 0.894 

Item 2 0.547 0.000 Valid 

Item 3 0.486 0.000 Valid 

Item 4 0.552 0.000 Valid 

Item 5 0.314 0.000 Valid 

Item 6 0.637 0.000 Valid 

Item 7 0.395 0.000 Valid 

Item 8 0.598 0.000 Valid 

Item 9 0.426 0.000 Valid 

Pertumbuhan 

Usaha 

Item 1 0.702 0.000 Valid 0.926 

Item 2 0.788 0.000 Valid 

Item 3 0.831 0.000 Valid 

Item 4 0.802 0.000 Valid 

Item 5 0.788 0.000 Valid 

Item 6 0.798 0.000 Valid 

Item 7 0.840 0.000 Valid 

Item 8 0.601 0.000 Valid 

Item 9 0.821 0.000 Valid 

Item 10 0.790 0.000 Valid 

Keunggulan 

Bersaing 

Item 1 0.311 0.000 Valid 0.835 

Item 2 0.756 0.000 Valid 

Item 3 0.803 0.000 Valid 

Item 4 0.804 0.000 Valid 

Item 5 0.813 0.000 Valid 
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Variable Indicator 
Pearson 

Correlation 
Significance Kesimpulan 

Cronbach's 

Alpha 

Item 6 0.821 0.000 Valid 

Item 7 0.776 0.000 Valid 

Item 8 0.741 0.000 Valid 

Item 9 0.663 0.000 Valid 

Item 10 0.558 0.000 Valid 

*Significance at 5%  level 

Berdasarkan Tabel 1, nilai yang dihitung dari semua item kuesioner termasuk variabel 

penelitian yaitu literasi keuangan, literasi perpajakan, pertumbuhan usaha dan keunggulan 

bersaing menunjukkan nilai probabilitas (sig) <0,05. Jadi kuesioner untuk semua variabel 

penelitian adalah valid. Nilai Cronbach Alpha diperoleh untuk semua hasil termasuk variabel 

penelitian menunjukkan hasil lebih besar dari nilai 0,6. Hal ini berarti semua variable penelitian 

dapat dihandalkan(reliable). 

Tabel 2.Statistik Deskriptif 

NO VARIABLE MEAN KATEGORI 

1 Literasi Keuangan 4.19 Baik 

2 Literasi Perpajakan 3.93 Baik 

3 Pertumbuhan Usaha 4.25 Sangat Baik 

4 Keunggulan Bersaing 4.19 Baik 

Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan, literasi perpajakan, dan 

keunggulan bersaing memiliki skor pada kisaran 3,41 sampai dengan 4,20. Hal ini menunjukkan 

pemahaman literasi keuangan, literasi pajak, dan keunggulan bersaing UMKM Kreatif di 

Yogyakarta sudah baik.Tingkat pertumbuhan usahatermasuk dalam kategori sudah sangat baik 

dirasakan  oleh UMKM Kreatif di Yogyakarta.Penyebaran identitas responden berdasarkan jenis 

kelamin dan skala UMKM dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3.Identitas Responden 
NO IDENTITAS JUMLAH 

1 Jenis Kelamin 

Pria 83 

Wanita 186 

2 Skala UMK (Aset UMKM)  

< 50 juta 139 

> 50 juta - 500 juta 127 

> 500 juta - 10 milyar 3 

Selanjutnya model yang telah disajikan, kemudian dinyatakan dalam persamaan-

persamaan struktural dan persamaan yang menyatakan spesifikasi model pengukuran 

(measurement model).Pengujian model dalam Structural Equation Model dilakukan dengan dua 

pengujian, yaitu uji kesesuaian model dan uji signifikansi kausalitas melalui uji koefisien regresi. 

Pengujian model fit dengan menggunakan berbagai kriteria, yaitu Chi-square/degree of freedom 

(CMIN/DF), Adjusted Goodness-Of-Fit Index (AGFI), Goodness-Of-Fit Index (GFI), 

Comperative Fit Index (CFI), Tucker Lewis Index (TLI) dan Root Mean Square Error 

Approximation (RMSEA). 
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Tabel 4.Hasil Pengujian Kelayakan Model 

Kriteria Cut of Value Hasil Keterangan 

Chi-Square 

Probability 

CMIN/DF 

GFI 

AGFI 

TLI 

CFI 

RMSEA 

37.65 

≥ 0.05 

≤ 2.00 

≥ 0.90 

≥ 0.90 

≥ 0.95 

≥ 0.95 

≤ 0.08 

272.677 

0.197 

1.197 

1.201 

1.874 

0.992 

0.970 

0.068 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Baik 

Hasil pengujian kelayakan model penelitian menunjukkan bahwa semua kriteria 

goodness of fit dapat diterima Hal tersebut juga menggambarkan bahwa keseluruhan petunjuk 

pada model telah memenuhi nilai yang disarankan (recommended value). Dengan demikian, 

model akhir yang dikembangkan adalah sesuai (fit) dengan data. Secara keseluruhan model dapat 

diterima. 

 

Tabel 5.Hasil Pengujian Hipotesis 

Konstanta : 1.545 

R Square : 0.352 

Standardized 

direct effect 
C.R. p-value Hasil Uji 

Persamaan:  ZY = γ .1X1+ γ .2X2+ γ .3X3+ γ .4X4+ γ .5X5+ε1 

Literasi 

Keuangan 

Keunggulan Bersaing .312 5.256 0.000 Signifkan 

Literasi 

Perpajakan 

Keunggulan Bersaing .020 0.361 0.718 Tidak 

Signifikan 

Pertumbuhan 

Usaha 

Keunggulan Bersaing .358 5.675 0.000 Signifikan 

Jenis Kelamin Keunggulan Bersaing .038 0.765 0.444 Tidak 

Signifikan 

Skala UMKM Keunggulan Bersaing -.005 -4.088 0.001 Signifikan 

*Significance at 5%  level 

Tabel 5 menunjukkan bahwa variable literasi keuangan, pertumbuhan usaha, dan skala usaha 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap keungulan bersaing. Literasi keuangan tinggi 

menghasilkan laporan keuangan baik sehingga informasi keuangan dapat diakses secara cepat 

dan mudah. Selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan lebih akurat dan sebagai 

dasar dalam memenangkan persaingan. Aribawa (2016)menemukan bahwa literasi keuangan 

berpengaruh pada kinerja dan keberlangsungan usaha UMKM kreatif. Dalam pengambilan 

keputusan investasi, literasi keuangan merupakan efek mediasi terhadap keunggulan 

kompetitif(Ahmed, et.all., 2017). UMKM yang sedang tumbuh memiliki kesempatan untuk 

bersaing dengan perusahaan lain baik usaha kecil maupun usaha besar karena mereka telah 

menguasai pasar dengan baik. Penelitian Cantele (2018) menemukan bahwa pertumbuhan usaha 

mempengaruhi keunggulan bersaing.Perusahaan dengan skala usaha besar lebih mudah untuk 

menjangkau pasar danmemiliki modal besar dalam mengembangkan usahanya. Skala usaha 



1186 

 

Seminar Nasional dan The 6th Call for Syariah Paper 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

besar lebih mudah bagi perusahaan untuk mencapai keunggulan bersaing. UMKM memiliki 

karakteristik yang berbeda. Dengan skala usaha besar justru berpengaruh negative terhadap 

keunggulan bersaing, tetapi berpengaruh signifikan. Coluzzi, et.all.(2009)menjelaskan bahwa 

perusahaan yang lebih kecil cenderung lebih mudah dan cepat tumbuh dibandingkan perusahaan 

yang lebih besar dan lebih tua. Variable yang mempunyai hubungan tidak signifikan terhadap 

keuanggulan bersaing adalah literasi perpajakan dan gender. Bagi UMKM, pajak masih 

dirasakan menjadi hal yang menghantui bisnisnya tetapi menjadi kewajiban dalam menjalankan 

usaha. Penyederhanaan peraturan pajak sangat membantu UMKM dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Literasi perpajakan tidak menjadi perhatian bagi UMKM dan dianggap tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing. Penelitian terdahulu yang mendukung 

adalah Mottola (2013); Ponorîcă & Al-saedi (2015); Demirbag, et.all., (2013), menjelaskan 

moral pajak buruk berpengaruh pada sulitnya UMKM untuk mematuhi pajak.Jenis kelamin 

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keunggulan bersaing. 67% responden penelitian ini 

adalah 67% adalah perempuan.Perempuan mempunyai sifat malu dan tidak tertantang untuk 

bersaing. Laki-laki sering lebih bersemangat untuk bersaing dan cenderung merespon lebih 

positif. kinerjaterhadap peningkatan persaingan.Hanya beberapa perempuan masuk dan 

memenangkan kompetisi.Perbedaan gender dalam daya saing cenderung dihasilkan dari 

perbedaanpercaya diri dan sikap berani terhadap persaingan (Niederle & Vesterlund, 2011). 

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa literasi 

keuangan berpengaruh positif terhadap keunggulan bersaing.Penguasaan literasi keuangan secara 

maksimal cenderung akan meningkatkan keunggulan bersaing UMKM. Literasi perpajakan tidak 

berpengaruh terhadap keunggulan bersaing. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua wajib pajak 

termasuk UMKM dapat memahami aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang 

benar karena kurangnya pemahaman peraturan perpajakan. Kebanyakan UMKM merasa bahwa 

sistem perpajakan tidak adil karena UMKM harus membayar dengan jumlah yang sama dengan 

perusahaan besar sehingga Pemerintah perlu menyederhanakan atau membuat sistem perpajakan 

yang sesuai untuk UMKM. Selanjutnya pertumbuhan usaha berpengaruh terhadap keunggulan 

bersaing. Menurut pandangan berbasis sumber daya (resource-based view), banyak sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Hasil 

penelitian belum dapat membuktikan pengaruh jenis kelamin pelaku UMKM terhadap 

keunggulan bersaing. Selanjutnya skala UMKM berpengaruh negatif terhadap keunggulan 

bersaing. Ukuran UMKM yang besar belum menjamin kinerja yang baik karena 

ketidakmampuan UMKM dalam mengelola sumberdaya secara efektif dan efisien. 

Hasil penelitian ini masih memerlukan keberlanjutan penanganan sehingga kesimpulan 

sangat bersifat parsial. Secara umum diketahui bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan, 

perpajakan, jenis kelami dan skala mempunyai pengaruh terhadap keunggulan bersaing pada 

UMKM kreatif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan kecenderungan untuk mengatasi 

keterbatasan yang dimiliki, UMKM memiliki karakteristik kooperatif dalam menjalankan 
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bisnisnya untuk saling melengkapi keterbatasan dan memperoleh keunggulan kompetitif yang 

spesifik untuk bersaing di lingkungan global. Penelitian lanjutan, diharapkan muncul banyak 

riset-riset dengan perspektif yang lebih aplikatif untuk pengembangan bisnis kreatif di Indonesia. 

Penyempurnaan terhadap penelitian ini dapat dilakukan di antaranya dengan cara memperluas 

cakupan sampel menjadi lebih luas, memodifikasi model menjadi lebih kompleks, atau dapat 

juga dengan memperluas cakupan indikator pengukuran.     
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