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ABSTRACT



The purpose of this research is to test the influences of business environmental, in relationship with bank, and entrepreneurship orientation on UMKM performance. Using these variables, the usage of these variables are able to solve the arising problem within UMKM in Ternate Islands.
The sample size of this research are 126 owner UMKM in Ternate Islands. Using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS). The result show that the business environmental, in relationship with bank, and entrepreneurship orientation to increase UMKM Performance. 
This empirical result indicated that in order to raise the standards of an UMKM performance in Ternate Islands, UMKM management need to pay attention to factors such as business environmental, in relationship with bank, and entrepreneurship orientation, because leverage UMKM performance depend on it. Theoritical implications and suggestions for future research have been elaborated at the end of this study.
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ABSTRAKSI


Penelitian ini ditujukan untuk menguji pengaruh lingkungan bisnis, hubungan dengan bank, dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UMKM. Penggunaan variable-variabel tersebut mampu menyelesaikan permasalahan pada UMKM di Pulau Ternate. 
Sampel penelitian ini adalah pemilik UMKM di Pulau Ternate, sejumlah 126 responden. Analisis Regressi yang dijalankan dengan perangkat lunak Statistical Package for Social Science (SPSS), digunakan untuk menganalisis data, Hasil analisis menunjukkan bahwa lingkungan bisnis, hubungan dengan bank, dan orientasi kewirausahaan berpengaruh terhadap kinerja UMKM.
Temuan empiris tersebut mengindikasikan bahwa untuk meningkatkan kinerja UMKM di Pulau Ternate, manajemen perusahaan perlu memperhatikan faktor-faktor seperti lingkungan bisnis, hubungan dengan bank, dan orientasi kewirausahaan, karena faktor-faktor tersebut terbukti mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja UMKM. Implikasi teoritis dan saran-saran bagi penelitian mendatang juga diuraikan pada bagian akhir dalam penelitian ini. 

Kata Kunci: lingkungan bisnis, hubungan dengan bank, orientasi kewirausahaan, dan kinerja UMKM
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