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ABSTRAK

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu

penunjang perekonomian Indonesia. Melihat pentingnya mengembangkan

perekonomian mikro, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kewirausahaan di

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Locus of Control

internal dan Locus of Control eksternal terhadap karakteriktik kewirausahaan secara

simultan dan parsial. Penelitian difokuskan pada industri pot bunga di Balongbendo,

Kabupaten Sidoarjo. Data yang digunakan berupa data Primer, yaitu data yang

diperoleh secara langsung pada sumber data dengan cara pengamatan dan pengukuran

dengan membagikan kueisioner untuk mendapatkan jawaban dari responden, dalam

penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis regresi berganda.

Data-data yang didapatkan kemudian diolah menggunakan regresi linier berganda

dengan persamaan sebagai berikut :

(Y) = -1,496 + 1,462 X1 – 0,044 X2

Hasil dari perhitungan statistik menunjukkan bahwa baik variabel locus of

control internal dan locus of control eksternal memberikan pengaruh yang signifikan

bagi karakteriktik kewirausahaan secara simultan dengan nilai signifikansi sebesar

0.000, dan variabel locus of control internal terbukti memberikan pengaruh

signifikan terhadap karakteristik kewirausahaan secara parsial dengan nilai

signifikansi sebesar 0.000. Variable locus of control eksternal memiliki nilai

signifikansi sebesar 0.778 sehingga tidak memberikan pengaruh yang signifikan

terhadap karakteristik kewrirausahaan.

Kata kunci : UKM, perekonomian micro, locus of control internal, locus of control

eksternal, keberhasilan wirausaha.
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