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ABSTRAKSI 

 

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kelompok usaha yang paling 

dapat bertahan ketika krisis ekonomi melanda negeri ini. Perkembangan jumlah unit 

usaha kecil menengah yang terus meningkat, tentunya akan dapat membuka lapangan 

kerja yang besar. Namun usaha kecil masih dipandang sebagai usaha yang lemah 

kinerjanya. Penelitian yang dikembangkan adalah di wilayah Semarang, dimana 

daerah tersebut mengalami perkembangan usaha kecil sampai 80%. Hal ini 

mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berkaitan kemampuan dari 

pemilik atau usaha melakukan sistem keuangan. Kemampuan keuangan atau 

akuntansi ini akan dapat mendukung kinerja dari usaha dalam mengembangkan 

usahanya. Selain itu kemampuan dalam pengelolaan dan pengembangan usaha 

dengan melakukan inovasi juga penting. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah kinerja usaha kecil. Sedangkan variabel independennya adalah  accounting 

skill, manajemen skill, modal kerja dan inovasi. Adapun tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh accounting skill, manajemen skill, modal kerja dan 

inovasi terhadap kinerja usaha. 
Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatori.Sumber 

data diperoleh dari UKM yang ada di wilayah Semarang. Pengambilan sampel secara 

proporsional pada masing-masing kecamatan. Mendasarkan pada metode area 

sampling dan proporsional sampling dengan memilih UKM yang sesuai dengan 

kriteria sampel, dan penghitungan dibantu dengan program SPSS. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 52 UKM yang diperoleh dengan teknik pengambilan sampel 

secara proportional sampling. 

Hasil analisis penelitian ini menggunakan uji kualitas data yaitu uji validitas 

dan uji reliabilitas yang menunjukkan bahwa kuesioner tersebut valid dan reliable. 

Uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji heterokedastisitas dan uji 

multikolonieritas. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa terjadi normalitas, 

tidak terjadi heterokedastisitas dan tidak terjadi multikolonieritas. Uji hipotesis 

menggunakan analisis regresi berganda, uji F, uji t dan koefisien determinasi yang 

menunjukkan bahwa accounting skill berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. 

Manajemen skill berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha, modal kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha dan inovasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja usaha. 

Kata kunci : Accounting Skill, Manajemen Skill, Modal Kerja, Inovasi. 
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