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ABSTRAK 

Yanu Setianingsih Harianti. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, 

Kualitas Informasi Keuangan, Dan Inovasi terhadap Kinerja UMKM dengan 

Pengambilan Keputusan sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Fakultas 

Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2019. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ada pada kompetensi SDM, 

Kualitas informasi keuangan, dan inovasi terhadap kinerja UMKM dengan 

pengambilan keputusan sebagai variabel intervening.  

Metode penelitian yang digunakan adalah prosedur analisis deskriptif,  dan 

analisis statistik dengan teknik analisis data menggunakan  analisis jalur. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari UMKM yang 

terdaftar di website Bank Indonesia dengan kategori UMKM yang layak dibiayai. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini secara 

purposive sampling. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh 

sektor UMKM yang terdaftar di website Bank Indonesia sebagai UMKM yang 

layak dibiayai di wilayah DKI Jakarta. Sampel yang digunakan berdasarkan 

kriteria purposive sampling adalah 61 UMKM yang bergerak pada industri 

pengolahan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan kualitas informasi 

keuangan berpengaruh secara langsung terhadap kinerja UMKM. Sedangkan 

inovasi berpengaruh terhadap kinerja UMKM melalui pengambilan keputusan. 

Kata kunci:  Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kualitas Informasi Keuangan, 

Inovasi, Pengambilan Keputusan, Kinerja UMKM, Path analysis. 
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ABSTRCT 

Yanu Setianingsih Harianti. The Influence of Human Resources Competence, 

Quality of Financial Information, and Innovation on SMESCo Performance with 

Decision Making as Intervening Variable. Skripsi. Faculty of Economics. 

Universitas Negeri Jakarta. 2019. 

This study aims to examine the influence of existing HR competencies, financial 

information quality, and innovation on the performance of SMESCo with decision 

making as an intervening variable. 

The research method used is a descriptive analysis procedure, and statistical 

analysis with data analysis techniques using path analysis. This study uses 

primary data obtained from SMESCo that are listed on the Bank Indonesia 

website in the category of SMESCo that are eligible for funding. The sampling 

technique used in this study was purposive sampling. Affordable population in this 

study are all SMESCo sectors that are listed on the Bank Indonesia website as 

SMESCo that are feasible to be financed in the DKI Jakarta area. The sample 

used based on purposive sampling criteria was 61 SMESCo engaged in the 

processing industry.    

The results showed that HR competencies and financial information quality 

directly influence the performance of SMESCo. While innovation influences the 

performance of SMESCo through decision making. 

Keywords: Human Resources Competence, Quality of Financial Information, 

Innovation, Decision Making, SMESCo Performance, Path analysis. 
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