
Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 

Pemilik dan jajaran sentra Usaha Kecil Menengah 

Di Tempat 

 

 

Dengan Hormat, 

 

Salam saya sampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara/i, semoga mendapatkan 

kemudahan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam menjalankan seluruh aktivitas. 

Amien. 

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang saya lakukan tentang 

“PENGARUH MODAL USAHA, KARAKTERISTIK WIRAUSAHA DAN 

TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA UKM DAN STRATEGI 

PENGEMBANGAN,” maka saya mohon Bapak/Ibu/Saudara/i bersedia 

meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Data yang Bapak/Ibu/Saudara/i 

akan sangat membantu dalam penelitian ini. Oleh karena itu, besar harapan saya 

Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Informasi 

yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan hanya akan digunakan untuk kepentingan 

penelitian dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang lain. Saya menyadari 

bahwa pengisian kuesioner ini akan menganggu aktivitas Bapak/Ibu/Saudara/i. 

Untuk itu saya sampaikan permohonan maaf. Atas partisipasi dan kerjasama 

Bapak/Ibu/Saudara/i, saya ucapkan terimakasih. 

 

Hormat Saya, 

 

Ahmad Faroby 

NIM.20120430269 

Program Studi Ilmu Ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 

 

 



 

KUESIONER PENELITIAN 

 
PENGARUH MODAL USAHA, KARAKTERISTIK WIRAUSAHA DAN 

TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KINERJA UKM DAN STRATEGI 

PENGEMBANGAN 

 

Responden yang terhormat, saya mengharapkan kerja samanya untuk mengisi 

kuesioner ini dengan benar, kuesioner ini hanya digunakan untuk penyelesaian data 

dan karya ilmiah semata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.  

1. IDENTITAS RESPONDEN  

Nama   : . . . . . . . . . . .  

Umur   : . . . . . . . . . . . Tahun  

Jenis Usaha : . . . . . . . . . . .  

Alamat Usaha  : . . . . . . . . . . . 

2. IDENSTITAS USAHA 

Berilah tanda  pada pilihan yang anda anggap sesuai : 

1. Kepemilikan usaha: 

 Milik Sendiri Usaha Bersama teman  Usaha Keluarga 

2. Fungsi Outlet : 

 Kantor 

 Kantor & Rumah Produksi 

 Kantor, Rumah Produksi, & Rumah Tinggal 

 Kantor & Rumah Tinggal 

3. Bentuk Kepemilikan Tempat/Outlet : 

 Sewa  Milik Pribadi 

4. Modal Usaha : 

 <25jt  25jt-50jt  50jt-75jt  75jt-100jt  >100jt 

5. Pendapatan Usaha : 

 <10jt  10jt-20jt  20jt-30jt  30jt-40jt  >50jt 

6. Sumber Pesanan/Orderan:  

 Kabupaten Bantul   Luar Kabupaten Bantul 

 

 



3. PETUNJUK PENGISIAN 

Berilah tanda () pada tempat yang telah tersedia sesuai dengan jawaban 

Anda. Penilaian dilakukan berdasarkan skala berikut:  

1). Sangat Setuju (SS) 

2). Setuju (S)  

3). Ragu - ragu (R)  

4). Tidak Setuju (TS)  

5). Sangat Tidak Setuju (STS) 

 

A. MODAL USAHA 

No. Pertanyaan  SS S R TS STS 

1. 
Kredit yang diberikan sangat bermanfaat untuk perkembangan 

usaha saya. 
     

2. 

Saya dapat menggunakan dana dari kredit yang diberikan 

untuk membeli peralatan agar menjadi lebih lengkap, sehingga 

dapat mempermudah dan mempercepat proses produksi. 

     

3. 
Jangka waktu pinjaman yang diberikan tergolong lama 

sehingga meringankan pembayaran cicilan 
     

4. Bunga yang ditawarkan tergolong rendah dan dapat dijangkau      

5. 
Terjadi peningkatan perputaran modal kerja setelah 

mendapatkan kredit 
     

6. Setelah menerima kredit terjadi peningkatan laba usaha      

7. 
Penjualan usaha saya semakin meningkat karena adanya 

tambahan modal dari kredit melalui program PKBL 
     

8. 
Dengan adanya kredit pada program PKBL meningkatkan 

produksi usaha saya 
     



B. KARAKTERISTIK WIRAUSAHA 

 

 

No. Pertanyaan  SS S R TS STS 

1. 

Saya suka melakukan cara yang berbeda dalam 

mengembangkan usaha 
     

2. 

Saya suka menciptakan inovasi baru dalam meningkatkan 

produksi 
     

3. 
Saya pandai mempengaruhi orang lain untuk melakukan 

sesuatu      

4. Saya dapat mempromosikan ide atau produk dengan baik      

5. 

Saya belum merasa puas, hingga target-target yang saya 

rencanakan dapat tercapai 
     

6. 
Saya memiliki semangat kerja yang tinggi 

     

7. Saya dapat menarik perhatian orang di lingkungan sekitar      

8. 
Saya merasa kurang mampu dalam menarik perhatian orang 

lain      

9. 

Saya senang menjadi penanggung jawab dalam suatu 

kelompok 
     

10. 
Saya mampu menyusun anggaran dengan baik 

     



C. TEKNOLOGI INFORMASI 

 

 

 

No. Pertanyaan  SS S R TS STS 

1. 

Menurut saudara, apakah saudara terbantu dengan adanya 

penjualan secara online?  
     

2. 

Apakah saudara paham menggunakan semua alat-alat 

elektronik di UKM anda ? 
     

3. 

Menurut saudara, apakah teknologi informasi yg anda 

dapatkan bermanfaat bagi peningkatan kinerja UKM anda ? 
     

4. 

Menurut saudara, teknologi dan informasi yang UKM anda 

punya sudah mendukung meningkatkan kinerja UKM anda ? 
     

5. 

Menurut saudara layanan Informasi dari  dinas perindustrian, 

perdagangan dan koperasi membantu meningkatkan kinerja 

UKM anda ? 

     

6. 

Menurut saudara, apakah dinas perindustrian, perdagangan 

dan koperasi sudah ikut berkontribusi bagi peningkatan 

kinerja UKM saudara ? 

     

7. 

Menurut saudara, apakah bimbingan/pendampingan yang 

dilakukan oleh  dinas perindustrian, perdagangan dan 

koperasi pada saudara bermanfaat bagi peningkatan kinerja 

saudara ? 

     

8. 

Menurut saudara, apakah informasi yang diberikan karyawan 

saudara pada saudara bermanfaat bagi peningkatan kinerja 

UKM saudara ? 

     



D. KINERJA UKM 

 

 

 

 

No. Pertanyaan  SS S R TS STS 

1. Krisis ekonomi secara signifikan memengaruhi kinerja UKM      

2. 

Adanya kompetitor kuat di industri yangsama mempengaruhi 

kinerja UKM 
     

3. 

Bakat dan sifat pribadi karyawan akan mempengaruhi kinerja 

UKM 
     

4. 

Situasi kehidupan sosial masyarakat sekitar perusahaan akan 

mempengaruhi kinerja UKM 
     

5. 

Persoalan budaya dan agama yangterjadi di sekitar 

lingkungan perusahaan berdampak terhadap kinerja UKM 
     

6. 

Pengetahuan karyawan atas pekerjaannya berpengaruh 

terhadap kinerja UKM 
     

7. 

Perusahaan menjamin ketersediaan bahan baku produksi 

untuk mendukung kinerja UKM 
     

8. 

Kreativitas yang dimiliki karyawan membantu peningkatan 

kinerja UKM 
     



E. SWOT 

 

 

No. Pertanyaan  SS S R TS STS 

1. Produk UKM bersifat khas dan unik      

2. Ketersedian bahan baku lokal      

3. Mesin dan peralatan produksi yang relatif tua      

4. 

Kurangnya kontribusi pihak eksternal atau pihak dari luar 

yang membantu 
     

5. Terbukannya peluang pasar ekspor dan domestik      

6. 

Peningkatan permintaan produk yang variatif dan berorientasi 

kualitas 
     

7. Infrastruktur yang buruk sehingga menambah biaya distribusi      

8. 

Kondisi ekonomi yang kurang stabil sehingga sangat 

mempengaruhi harga bahan baku dan harga produk 
     


