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ABSTRAK  
 

Faktor Penentu Kinerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  
Di Kabupaten Sijunjung 

 
Oleh : Sardoyo/2012 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) pengaruh kredit UKM 

terhadap Kinerja UMKM di Kabupaten Sijunjung, (2) pengaruh jiwa 
kewirausahaan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Sijunjung, (3) pengaruh 
Kredit UKM dan Jiwa Kewirausahaan secara bersama-sama terhadap kinerja 
UMKM di Kabupaten Sijunjung. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif yaitu penelitian yang 
mendiskripsikan variabel penelitian dan menemukan ada tidaknya pengaruh 
antara variabel bebas dengan variabel terikat. Jenis data yang digunakan adalah 
data  primer dimana populasinya sebanyak 106 pengusaha UMKM yang 
menerima Kredit UKM pada tahun 2011 maka diambil sampel berdasarkan teknik 
cluster proposional sampling sebanyak 51 orang pengusaha UMKM yang 
menerima kerdit UKM dari Bank Nagari Cabang Sijunjung pada tahun 2011. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data 
skunder dengan teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket. Teknik 
analisis data adalah deskriptif dan induktif. Analisis induktif terdiri dari Regresi 
Linear Berganda dan uji prasyarat analisis yaitu Uji Multikolinearitas, Uji 
Nomalitas Sebaran Data, Uji Heterokedastisitas, Koefisien Determinasi, Uji T dan 
Uji F. 

Hasil penelitian ini : (1) kredit UKM berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja UMKM di Kabupaten Sijunjung dengan nilai Thitung 5,719 > Ttabel=2,002 
dengan taraf sig = 0000. (2) Jiwa Kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap 
Kinerja UMKM di Kabupaten Sijunjung dengan nilai Thitung =2,632 > Ttabel =2,002 
dengan taraf sig =0,011 < α 0,05. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disarankan kepada pihak 
perbankkan agar perlu adanya upaya peningkatan pemberian kredit UKM kepada 
UMKM agar dapat meningkatkan hasil usahanya dan pendapatan yang lebih 
tinggi dan disarankan kepada pemerintah agar mengadakan program untuk 
meningkatkan indicator jiwa kewirausahaan Orang yang percaya diri(yakin, 
optimis, dan penuh komitmen) Supaya ditingkatkan agar tercapai hasil kinerja 
yang lebih baik dan pendapatan yang lebih baik, serta perlunya peran pihak 
perbankkan dalam hal ini untuk memperhatikan pemberian kredit kepada 
pengusaha usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Sijunjung. 
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