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MOTTO 

 

مْ  َمنهوا اَْ ي نَْ لَذْ  ا للهْ ا َفعْ  َيرْ  كه ن  نَْ لَّذْ  َوا م  ل مَْ تهوا وا اهْ ي  َملهو ب َما للهْ َوا تْ  َجا رَْ دَْ لَع  رْ  نَْ َتع   َخب ي 

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu 

dan 

orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. 

Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan 

(Al-Mujadillah: 11) 

 

ا مْ  ا ل بْه ط  ل  َمةْ  البَّْ َطال بْه : ل ع  مْ  اْ  ل بْه َطا ، ح  ل  نْه رْه : لم  لَْ إل اْ  ى  َطى مْ  س  َرههْ أَْ َويهع  ي نَْ ا َمعَْ ج  ب ي   لنَّ

“Orang yang menuntut ilmu berarti menuntut rahmat;  

orang yang menuntut ilmu berarti menjalankan rukun Islam 

 dan Pahala yang diberikan kepada sama dengan para Nabi”. 

 ( HR. Dailani dari Anas r.a ) 

 

Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam  

setiap malapetaka, sedangkan orang yang pesimis akan 

 melihat malapetaka dalam setiap kesempatan  

(Nabi Muhammad SAW) 

 

Satu-satunya hal yang menjadi milik kita sepenuhnya adalah waktu, 

 bahkan seseorang yang tidak memiliki apapun  

pasti memiliki waktu. 

 (Ahmad Faroby) 
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INTISARI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat bukti empiris tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja ukm dan strategi. Sampel pada penelitian ini adalah 150 

pemilik UKM Kabupaten Bantul yang bergerak di sektor manufaktur yang 

terdaftar di dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi Kabupaten Bantul 

Tahun 2015. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode nonrandom 

sampling dan dipilih secara purposive. Penelitian ini dilakukan dengan dua tahap 

analisis. Tahap pertama menggunakan analisis regresi linier berganda, yang 

menganalisis pengaruh modal usaha, karakteristik wirausaha dan teknologi 

informasi terhadap kinerja UKM. Tahap kedua menganalisis menggunakan 

analisis SWOT untuk menentukan pengembangan UKM di Kabupaten Bantul. 

Hasil penelitian pada model penelitian tahap pertama dijelaskan, modal 

usaha, karakteristik wirausaha dan teknologi informasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja UKM. Untuk model penelitian tahap kedua dijelaskan, 

ada dua pendekatan yaitu demand pull strategy dan supply push strategy, 

mempunyai peranan yang penting untuk mengembangkan UKM. Saran untuk 

penelitian selanjutnya yaitu untuk menggunakan sampel yang lebih luas, data 

yang terbaru dan menambah variabel-variabel lain. 

Kata Kunci : Modal Usaha, Karakteristik Wirausaha, Teknologi 

 Informasi, Kinerja Usaha Kecil Menengah.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to obtain empirical evidence of factors that 

influence medium small enterprises performances and strategies. The study has 

150 owners of medium small enterprise of manufacture as the sample, which the 

SME listed at Department of Industry, Trade, and Cooperation of Bantul Regency 

on 2015. The study applied nonrandom sampling technique and the sample were 

purposively taken. The study was performing two stage of analysis. First step was 

using multiple regression analysis to examine the effect of capital business, 

entrepreneur characteristic and information technology toward small medium 

enterprise performance. The second step was to examine using SWOT analysis to 

decide the strategies on developing the enterprises. 

The result of the first model study showed that capital business, 

entrepreneur characteristic and information technology do have positive and 

significant effect on small-medium enterprises performance. The second model 

study which using demang pull strategy and supply push strategy, showed that it 

has significant role on developing the enterprise. The next study should use wider 

sample with updated data and add some other variables. 

Keywords : Capital business, Enterpreneur Characteristic, Information

 Technology and Small-Medium Enterprises Performance 
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