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BOBIT KOWANUS UTOMO. Analisis Pengaruh Persepsi, Motivasi dan 

Hambatan terhadap Keikutsertaan dan Kesejahteraan Peserta Program Kemitraan 

(UKM Mitra Binaan PT. AP II Bandara St. Thaha Jambi). Dibimbing oleh ARIEF 

DARYANTO dan LILIK NOOR YULIATI.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Program Kemitraan dalam 

memberikan bantuan bagi UKM masyarakat di Provinsi Jambi; menganalisis 

persepsi, motivasi dan hambatan dalam mengikuti program kemitraan; 

menganalisis pengaruh keikutsertaan program kemitraan terhadap kesejahteraan 

UKM di Provinsi Jambi; serta menganalisis tingkat kesejahteraan sebelum dan 

sesudah Program Kemitraan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan kuantitatif dengan 

menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui survey. Subjek penelitian 

ditentukan dengan teknik  random sampling, yaitu berdasarkan jumlah populasi 

mitra binaan UKM di Provinsi Jambi sebanyak 255 UKM yang telah bergabung 

lebih dari 1 (satu) tahun menjadi UKM Mitra Binaan PKBL PT. AP II Bandara 

Sultan Thaha Jambi sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 serta berada di 

Provinsi Jambi. Dengan menggunakan rumus Slovin (e = 5%) diambil ukuran 

sampel sejumlah 156 UKM sebagai responden yang terdiri dari beberapa sektor 

usaha UKM di Provinsi Jambi antara lain, adalah sektor industri, jasa, 

perdagangan, perikanan, pertanian dan peternakan. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara wawancara melalui kuesioner dengan variabel yang diamati terdiri 

dari 2 yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas meliputi persepsi 

terhadap bantuan, motivasi menerima bantuan, hambatan yang dihadapi dalam 

UKM. Sedangkan variabel terikat antara lain keikutsertaan program kemitraan 

dan kesejahteraan perserta program kemitraan (UKM mitra binaan). Setelah data 

terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunkan metode 

kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis yang dipakai dalam mengolah data hasil 

kuesioner dalam penelitian ini adalah menggunakan Skala Likert yang 

dimodifikasi menjadi lima skala pengukuran yang merupakan respon persetujuan 

terhadap suatu pernyataan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program kemitraan dalam 

memberikan bantuan kepada UKM masyarakat di Provinsi Jambi telah 

dilaksanakan dengan baik sesuai dengan amanat peraturan Menteri Negara 

BUMN, persepsi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap program 

kemitraan sedangkan  hambatan tidak berpengaruh signifikan terhadap program 

kemitraan, keikutsertaan program kemitraan berpengaruh signifikan terhadap 

kesejahteraan UKM di Provinsi Jambi dan perubahan Tingkat kesejahteraan UKM 

berpengaruh signifikan terhadap Program Kemitraan. 
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