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BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Literasi keuangan mencakup pengetahuan mengenai konsep keuangan, 

kemampuan memahami komunikasi mengenai konsep keuangan, kecakapan 

mengelola keuangan pribadi atau perusahaan dan kemampuan melakukan keputusan 

keuangan dalam  situasi tertentu. menyatakan bahwa literasi keuangan terdiri dari 

sejumlah kemampuan dan pengetahuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk mampu mengelola atau menggunakan sejumlah uang untuk 

meningkatkan taraf hidupnya. Literasi keuangan sangat terkait dengan perilaku, 

kebiasaan dan pengaruh dari faktor eksternal Lusardi (2012). 

Literasi keuangan yang baik juga terkadang meminimalkan terjadinya 

keputusan yang salah terhadap isu ekonomi dan keuangan yang ada. Dari sudut 

pandang telah menyediakan jasa keuangan, literasi keuangan yang baik akan 

memberikan informasi yang memadai mengenai produk, pemahaman resiko pada 

pelanggan dan efisiensi biaya. Sedangkan dari sudut pandang pemerintah, dengan 

adanya literasi keuangan yang baik pada masyarakat maka pemerintah dapat 

memperoleh pemasukan pajak dengan maksimal untuk pengembangan infrastruktur 

dan fasilitas pelayanan publik. 

Bentuk kepemilikan memiliki hubungan terhadap keterlibatan UMKM, 

karena kepemilikan merupakan faktor utama dalam UMKM untuk melakukan 

strategi internasionalisasi dan kepemilikan juga dapat mempengaruhi dalam masalah 

agensi disuatu usaha tersebut dan dapat melihat seberapa besar risiko yang di ambil 

dalam mengambil suatu keputusan dalam usaha.  

Literasi keuangan merupakan kemampuan pengelolahan keuangan individu 

dalam mengambil suatu keputusan keuangan. Pemilik usaha perlu meningkatkan 

tingkat literasi keuangan yang baik, karena jika tingkat literasi yang baik maka 

pengelolahan dalam usaha juga akan berjalan dengan baik, dengan meningkatkan 

kinerja dan dapat dilihat dari struktur rancangan kerja, kurangnya kesalahan dalam 

berkerja, adanya pertumbuhan penjualan, dan biaya tetap, dan mampu 

mengantisipasi jika permintaan dalam penjualan meningkat.  
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Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencatat beberapa perusahaan yang 

dilaporkan dengan tuduhan menawarkan investasi liar atau bodong. Hal inilah yang 

mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan edukasi masyarakat 

dengan upaya literasi keuangan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan 

investasi dan manajemen keuangan pribadi. Upaya dalam peningkatan literasi 

keuangan yang dilakukan OJK meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan 

keyakinan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola 

keuangan pribadi (Permana, 2013). 

Edukasi finansial merupakan suatu pembelajaran dan tantangan yang besar 

bagi Indonesia seperti yang diungkapkan oleh Muliaman selaku Deputi Gubernur BI 

yang mengatakan bahwa Bank Indonesia dan sektor perbankan memiliki tanggung 

jawab moral untuk meningkatkan literasi keuangan untuk mendukung proses 

pengambilan keputusan. Selain itu, pemahaman publik tentang pasar modal masih 

rendah dan sebagian besar masyarakat           masih belum memahami cara berinvestai di 

pasar modal. Pasar modal Indonesia masih minim investor jika dibandingkan dengan 

jumlah populasi di Indonesia sehingga literasi keuangan sangat penting untuk 

meningkatkan perekonomian negara Indonesia (Nidar  dan Bestari, 2012). 

Literasi keuangan berkaitan dengan manajemen karena semakin besar 

pengaruh literasi keuangan maka semakin baik manajemen keuangan. Manajemen 

keuangan pribadi merupakan salah satu aplikasi dari konsep manajemen keuangan 

pada level individu. Manajemen keuangan yang meliputi aktivitas perencanaan, 

pengelolaan dan pengendalian keuangan, sangatlah penting untuk mencapai 

kesejahteraan finansial. Aktivitas perencanaan meliputi kegiatan untuk 

merencanakan alokasi pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk apa saja. 

Pengelolaan merupakan kegiatan untuk mengatur atau mengelola keuangan secara 

efisien sedangkan pengendalian merupakan kegiatan untuk mengevaluasi apakah 

pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan yang direncanakan atau dianggarkan. 

Keputusan keuangan yang diambil oleh seorang individu meliputi berapa 

jumlah uang yang harus dikonsumsi tiap periode, apakah ada kelebihan dan 

bagaimana kelebihan tersebut diinvestasikan serta bagaimana mendanai investasi 

dan konsumsi. Lebih lanjut Widayati (2012) Individu yang memiliki kemampuan 

untuk membuat keputusan yang benar tentang keuangan tidak akan memiliki 

masalah keuangan dimasa depan dan menunjukkan perilaku keuangan yang sehat 

serta mampu menentukan prioritas kebutuhan bukan keinginan.(Chinen dan Endo, 
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2012). 

UMKM sebagai penggerak sektor informal terbesar di Indonesia dengan 

jumlah serapan perkerja terbanyak mempunyai peran penting dalam sistem 

ekonomi., cara tercepat untuk menggerakkan ekonomi di emerging market adalah 

dengan memberikan fokus pengembangan sektor informal (UMKM) yang akan 

berdampak pada meningkatnya tingkat pendapatan kelas menengah (Cole, 

Sampson, dan Zia, 2010). 

Secara umum UMKM sering mengalami keterlambatan dalam 

pengembangannya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah konvensional yang tidak 

terselesaikan secara tuntas (closed loop problems), seperti masalah kapasitas SDM, 

kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah lain yang berkaitan 

dengan pengelolaan usaha, sehingga UMKM sulit bersaing dengan perusahaan-

perusahaan besar (Abor dan Quartey, 2010). UMKM di industri kreatif cenderung 

memiliki orientasi jangka pendek dalam pengambilan keputusan dalam bisnisnya. 

Hal ini terlihat dari tidak adanya konsep inovasi yang berlangsungan dan aktivitas 

inti bisnis yang tidak konsisten. Pada akhirnya, pengembangan kinerja jangka 

panjang UMKM yang bergerak pada industri kreatif cenderung tidak terarah dengan 

baik. (Manurung dan Barlian, 2012). 

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis yang berguna untuk 

meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM. Salah satu cara yang dapat 

dilakukan adalah dengan memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap 

pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan dan akuntabilitasnya bisa 

dipertanggung jawabkan dengan lebih baik                   sebagaimana layaknya perusahaan besar. 

Literatur telah banyak yang mengkonfirmasi. 

Sekaligus bentuk nyata dukungan pemerintah bagi perkembangan sektor 

UMKM Alasan lain juga diperkuat oleh penelitian Iramani et al. (2018) 

menjelaskan bahwa pembukuan dan penganggaran dapat digunakan untuk 

memprediksi kinerja UMKM secara keseluruhan. Namun, pada hutang bukan 

menjadi hal yang baik dalam memprediksi kinerja UMKM Namun, tidak hanya 

pengembangan dari literasi keuangan tetapi pengembangan UMKM juga harus 

disertai dengan Kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia). Pengembangan SDM 

harus dilakukan tidak hanya kepada pemilik UMKM, tetapi juga para pengelola 

UMKM. Semangat kewirausahaan dan peningkatan produktivitas didukung dengan 

adanya pengembangan kompetensi menjadi penting dalam fokus penguatan SDM 

(Sumber Daya Manusia). 



 

 

 

4  

 

Berdasarkan hasil survey menujukan bahwa literasi keuangan di Indonesia 

lebih rendah yaitu 20% dibanding dengan negara ASEAN, oleh karena itu 

pemerintah telah melakukan strategi mengeluarkan 3 pilar utama kebijakan yaitu 

edukasi dan kampanye nasional literasi keuangan untuk mensejahterkan 

masyarakat dan dimana dalam hal ini akan memberikan peluang bagi para usaha 

mikro kecil dan menengah (UMKM) karena di Indonesia banyak pendapatan 

masyarakat yang bergantung pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). 

 

UMKM mengalami keterlambatan dikarenakan adanya faktor permasalah 

dalam konvensional yang kurang baik, seperti masalah dalam kapasitas SDM, 

kepemilikan, pembiayaan, pemasaran dan berbagai masalah dalam pengelolahan 

usaha, sehingga dengan adanya masalah tersebut UMKM sulit bersaing dengan 

perusahaan-perusahaan besar. Oleh karena itu sangat dibutuhknya literasi keuangan 

karena salah satunya dengan memperkaya ilmu pengetahuan bagi pelaku UMKM 

terhadap pengetahuan keuangan sehingga akan memberikan perkembangan yang 

baik jika pengelolahan usaha juga di lakukan dengan baik (Aribawa 2016). 

 

Peningkatan dalam kualitas kompetensi SDM yang diperlukan untuk 

menghadapi tantangan baru dan jenis-jenis organisasi di tempat kerja.hal ini 

diperoleh adanya suatu pemahaman dari para pengelola UMKM tersebut terutama di 

bidang kompetensi SDM seperti kompetensi manajerial, kompetensi praktik, 

kompetensi prosedural, kerjasama, dan kedisplinan bekerja dalam berwirausaha agar 

menjadi SDM yang berkualitas.Peneliti terdahulu membuktikan bahwa kompetensi 

SDM berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM (Musran Munizu, 2010; Santoso, 

Yuwandini and Mustaniroh, 2015). 

Dengan literasi keuangan yang baik pengusaha mampu untuk menggunakan 

kemampuan di bidang keuangan dalam pengambilan berbagai keputusan yang tepat 

untuk perusahaan mereka (Muraga dan John, 2015). Pemilik atau pengelola bisnis 

sangat terkait dengan pengambilan keputusan keuangan yang kompleks dan strategis 

terkait dengan keberhasilan mencapai tujuan dan keberlanjutan usaha (Draxler, 

Fischer, dan Schoar, 2014). 

Penelitian sebelumnya oleh Dahmen and Rodríguez (2014) menemukan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara literasi keuangan dan kinerja yang 

dialami pengusaha. Hubungan ini secara logis diterapkan pada perusahaan yang 
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dengan literasi keuangan baik akan mampu secara strategis mengidentifikasi dan 

merespon perubahan iklim bisnis, ekonomi dan keuangan sehingga keputusan yang 

diambil akan menciptakan solusi inovatif dan terarah dengan baik untuk 

peningkatan kinerja dan keberlangsungan usaha. Dengan adanya peningkatan 

pemahaman literasi keuangan terhadap UMKM akan mesenjahterakan masyarakat 

dan mengubah keuangan di masyarakat atau usaha tersebut. 

Pengetahuan yang berkaitan dengan literasi keuangan menjadi hal yang 

sangat penting bagi setiap organisasi bisnis, utamanya Usaha Kecil Menengah untuk 

mengembangkan kemampuan bersaing dalam persaingan nasional maupun global. 

Dengan adanya pengetahuan literasi keuangan yang tinggi, maka UMKM tersebut 

dapat meningkatkan kinerja usaha untuk menghadapi perkembangan persaingan dan 

teknologi yang kian cepat setiap waktunya. Terdapat banyak indikator yang dapat 

mempengaruhi tingkat literasi kaungan, diantaranya adalah literasi pembukuan, 

literasi hutang, dan literasi penganggaran. 

Permasalahan penghambat yang terjadi pada UMKM dan Keuangan Inklusif 

(KI) adalah seperti sebagai berikut (Bank Indonesia, 2016): 

• tingginya unbanked people 

 

• tingginya gap kemiskinan antar propinsi 

 

• rendahnya pembiayaan UMKM 

 

• suku bunga kredit mikro tinggi 

 

• assymetric information 

 

• kemampuan manajemen UMKM kurang memadai 

 

• monopoli bank pada segmen mikro 

 

• terbatasnya saluran distribusi jasa keuangan 
 

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi salah satunya 

diperlukan stabilitas sistem keuangan. Dalam hal ini berhubungan dengan keuangan 

inklusif yaitu untuk menciptakan atau meningkatkan layanan keuangan yang 

menyeluruh  dan merata ke semua kalangan masyarakat, baik itu masyarakat 

kalangan atas, menengah, maupun kalangan menengah ke bawah. Dalam hal 

tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini merujuk sasaran 

kepada pelaku usaha berkaitan dalam bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah 

(UMKM) yang merupakan sektor riil sebagai salah satu yang berperan dalam 
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penggerak pembangunan nasional. Berdasarkan hasil survei nasional, literasi 

keuangan Indonesia yang dilaksanakan oleh OJK pada 2013, tingkat literasi 

keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 21,84% dengan tingkat inklusi 

keuangan sebesar 59,74%. Mayoritas inklusi keuangan di Indonesia, berada disektor 

perbankan. Untuk kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), tingkat 

literasi keuangan sebesar 15,68% dengan tingkat inklusi keuangan sebesar 53,34%. 

Dalam Penelitian dari Birawan Dwi Anggraeni (2016) tingkat literasi 

keuangan dari pemilik usaha yang masih rendah atau berpengaruh negative,dalam 

pengetahuan mengenai konsep time value of money, tingkat bunga dan money 

illusion dan juga rendahnya pengetahuan para responden dalam konsep nilai uang. 

Dalam Penelitian yang sudah dilakukan oleh Poppy Alvianolita Sanistaya, Kusdi 

Rahardjo, Mohammad Iqbal, terdapat pengaruh postif terhadap variabel literasi 

keuangan karena pelaku usaha sudah memahami konsep literasi tersebut,dan telah 

mendapatkan edukasi atau pembelajaran sehingga dapat berlangsung dengan baik. 

Penelitian mengenai tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku usaha atau 

wirausaha sangat jarang dilakukan, tetapi justru hal dalam pengelolaan keuangan 

sangat penting bagi mereka yang menjalankan bisnis atau usaha yang memerlukan 

perencanaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui tingkat literasi keuangan di kalangan pelaku usaha. Definisi literasi 

keuangan menurut OJK adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk 

meningkatkan pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence), keterampilan 

(skill) konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan 

dengan lebih baik. Hal tersebut akan dibahas dalam penelitian ini dengan cara 

survey langsung menggunakan kuesioner kepada pelaku usaha pengerajin kain tapis 

di Bandar Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja UMKM di Lampung? 

2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap keberlangsungan UMKM di 

Lampung? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja pada UMKM di 

Lampung 

2. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap keberlangsungan  pada 

UMKM di Lampung 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan literasi keuangan bagi 

UMKM. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan terkait pengunaan literasi keuangan yang pada 

UMKM di Lampung khususnya mengenai pengetahuan umum akuntansi. 

b. Bagi pemilik UMKM 

Dapat sebagai acuan pemilik dalam mengambil kebijakan, mengelola keuangan 

perusahaan, serta mengetahui pentingnya penggunaan literasi keuangan sebagai 

pengambilan keputusan bagi pemilik UMKM untuk pengembangan dan 

keberhasilan usaha. 


