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ABSTRAK 

Siti Alfiyah (1520210153). Pengaruh Kinerja dan Kontribusi Karyawan 

UMKM Konveksi terhadap Pembangunan Perekonomian Karyawan (Studi 

Kasus pada Karyawan CV. Fairuz Group Dukuh Kedungbanteng, Desa 

Wonorejo Karanganyar Demak) 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan langkah yang 

strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari 

sebagian rakyat Indonesia. Hal tersebut dikarenakan UMKM dapat disebut sebagai 

penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan serta tingkat kemiskinan. 

Oleh karena itu, peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam 

perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemain utama 

dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Hal tersebut dapat menjadi titik awal dari 

pembangunan ekonomi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti 

yang seluas-luasnya. Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai 

bagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kinerja UMKM 

konveksi terhadap pembangunan perekonomian karyawan, dan untuk menganalisis 

pengaruh kontribusi UMKM konveksi terhadap pembangunan perekonomian 

karyawan. 

Pada penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi lapangan (field 

research), yaitu dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kuantitatif. 

Sumber yang digunkan untuk memperoleh data pada penelitian ini adalah 

menggunakan sumber data primer. Sumber data primer tersebut diperoleh dari 

karyawan UMKM Konveksi CV Fairuz Group yang berasal dari Dukuh 

Kedungbanteng, Desa Wonorejo Karanganyar Demak pada tahun 2019 yang dapat 

dijadikan responden dengan jumlah 95 orang. Teknik analisis yang digunakan pada 

penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik dengan taraf 

signifikansi 5%. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja UMKM konveksi di CV 

Fairuz Group memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan 

perekonomian karyawant. Hal tersebut dapat diketahui melalui nilai thitung lebih besar 

dibandingkan dengan ttabel (5.048 > 1.985). Kontribusi UMKM konveksi di CV Fairuz 

Group memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan perekonomian 

karyawan. Hal tersebut dapat diketahui melalui nilai thitung lebih besar dibandingkan 

dengan ttabel (3.029 > 1.985). 

Kata Kunci: Kinerja, Kontribusi, Pembangunan Ekonomi dan Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah. 


