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PENGGUNAAN TEKNOLOGI FINANSIAL TERHADAP 

PENGELOLAAN KEUANGAN UMKM 

(Studi Kasus UMKM Sektor Industri Kerajinan di Klaten) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, 

sikap keuangan dan penggunaan teknologi finansial terhadap pengelolaan keuangan 

UMKM sektor industri kerajinan di Klaten. Manfaat penelitian ini bagi para pihak 

yang terkait yaitu diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang 

manajemen keuangan khususnya pada UMKM. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 40 pelaku UMKM Sektor 

Industri Kerajinan di Klaten. Adapun jenis data yang dimanfaatkan dalam 

penelitian ini merupakan data primer yaitu dengan kuesioner menggunakan skala 

pengukuran Likert. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan regresi linear 

berganda dengan program SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa variabel Literasi Keuangan, Sikap Keuangan dan Penggunaan Teknologi 

Finansial secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengelolaan keuangan. Ketiga variabel independen tersebut secara simultan 

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan. 

 

Kata kunci: literasi keuangan, sikap keuangan, teknologi finansial, pengelolaan 

keuangan, UMKM 

 

Abstract 

 

This study aims to analyze the effect of financial literacy, financial attitude and the 

use of financial technology on the financial management of SMEs in the craft 

industry sector in Klaten. The benefit of this research for the parties concerned is 

that it is expected to add scientific insight in the field of financial management, 

especially in SMEs. This research is a quantitative descriptive study with a sample 

of 40 SMEs in the Craft Industry Sector in Klaten. The type of data used in this 

study is primary data by using a questionnaire using a Likert measurement scale. 

The data analysis technique of this research uses multiple linear regression with 

SPSS version 25 program. The results of this study indicate that the variables of 

Financial Literacy, Financial Attitude and the Use of Financial Technology partially 

have a positive and significant influence on financial management. The three 

independent variables simultaneously have a positive and significant influence on 

financial management. 
 

Keywords: financial literacy, financial attitude, financial technology, financial 

management, SMEs 
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1. PENDAHULUAN 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang memberikan 

sumbangsih dan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat 

Indonesia dengan terciptanya investasi nasional serta peran pada peningkatan bruto 

PDB Nasional (Nisa et al., 2020). UMKM mempunyai fungsi yang signifikan guna 

meninggikan kesejahteraan masyarakat maupun meratakan penghasilan, sehingga 

sangat diharapkan dukungan dari semua pihak untuk pengembangan UMKM 

(Surhayani & Yahya, 2021). Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian 

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) bulan Maret 2021, pelaku bisnis 

UMKM mencapai 64,2 juta dengan menghimpun dana investasi sebesar 60,42% 

dari keseluruhan nilai investasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (EKON, 

2021). Dapat dikatakan bahwa UMKM ialah sebuah tonggak utama dalam 

membangun perekonomian khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Saskia & Yulhendri, 2020). 

UMKM yang dikategorikan berhasil salah satunya yaitu UMKM yang 

mempunyai pengelolaan keuangan yang baik. Pengelolaan keuangan adalah 

kegiatan pengelolaan dana dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh 

individu atau kelompok dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran keuangan, 

pengelolaan keuangan yang baik diperlukan agar uang dapat digunakan pada saat 

diperlukan dan tidak disia-siakan. Proses pengelolaan keuangan merupakan suatu 

aktivitas yang sangat penting dilakukan para pelaku UMKM (Pusporini, 2020). 

Pengelolaan keuangan sering kali dianggap sebagai salah satu masalah yang 

terabaikan oleh para pelaku bisnis UMKM, terutama untuk penerapan prinsip 

akuntansi dan pengelolaan keuangan yang sehat. Masalah pengelolaan keuangan 

dianggap seagai faktor utama penyebab kegagalan UMKM (Rumbianingrum & 

Wijayangka, 2018). 

Literasi keuangan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengelolaan keuangan seiring dengan pemahaman dan kemampuan mengukur 

konsep keuangan serta kemampuan mengelola keuangan dengan melaksanakan 

tanggung jawab dengan baik. Keterampilan literasi keuangan juga memungkinkan 

seseorang untuk membuat keputusan tentang uang dan meminimalkan 
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kemungkinan kerugian finansial. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan 

seseorang maka semakin terorganisir bisnisnya. Literasi keuangan dapat 

memberikan pengaruh pemikiran tentang pengambilan keputusan yang strategis 

perihal keuangan bisnis (Haekal, 2021). 

Kemudian pendapat berbeda dengan penelitian, yang mengungkapkan 

bahwa literasi keuangan atau pengetahuan keuangan tidak mempunyai pengaruh 

terhadap pengelolaan keuangan. Hal ini karena literasi keuangan pelaku bisnis 

dinilai masih dibawah target yaitu mengenai pengetahuan pengkreditan, 

penggunaan pinjaman, pengetahuan tentang substansi melakukan penabungan, 

metode-metode investasi dan risiko bisnisnya akibatnya literasi mengenai keuangan 

ini tidak dapat mengubah perilaku dalam mengelola keuangan pelaku bisnis 

menjadi lebih baik (Estuti et al., 2021). 

Di samping literasi keuangan, terdapat faktor lainnya yang mempunyai 

pengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada diri para pelaku bisnis UMKM, 

yaitu mengenai sikap keuangannya. Mayoritas para pelaku bisnis UMKM tidak 

bersikap baik mengenai keuangan bisnis mereka, hal ini dilihat dari rendahnya 

stimulan guna terus-menerus meninggikan kemampuannya terhadap pengelola 

keuangan usahanya. Buruknya sikap keuangan para pelaku bisnis UMKM juga 

terlihat dari pola pikir para pelaku bisnis UMKM yang mudah puas dengan 

kinerjanya saat ini dan tidak memiliki niat untuk meningkatkan keterampilan 

pengelolaan keuangannya tanpa perencanaan anggaran atau pemeriksaan keuangan 

serta tidak melakukan pencatatan transaksi keuangan (Estuti et al., 2021). 

Kemudian pendapat berbeda dengan penelitian, yang mengungkapkan 

bahwa sikap keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan keuangan. 

Hal ini di dasari karena tiap individu mempunyai padangan yang lain mengenai 

keuangan dalam metode atau sikap yang digunakan untuk mengatur keuangan yang 

ada (Rizkiawati et al., 2018).  

Di era pesatnya pertumbuhan teknologi saat ini, menciptakan tatanan 

teknologi global menjadi simpel dan efektif. Setiap pelaku bisnis khususnya 

UMKM seharusnya memiliki kemampuan untuk menggunakan manfaat dari 

produk teknologi finansial yang ada yaitu dalam transaksi keuangan seperti 
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mengirimkan uang, menerima uang serta dalam memperoleh modal usaha untuk 

menunjang pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan efektif serta efisien 

sehingga berdampak pada keberlangsungan hidup usaha. Oleh sebab itu, penelitian 

ini bertujuan untuk mengidentifikasi dugaan variabel literasi keuangan, sikap 

keuangan dan penggunaan teknologi finansial memiliki pengaruh terhadap 

pengelolaan keuangan UMKM. 

Berdasarkan data-data yang diperoleh serta fenomena yang terjadi di 

lapangan, peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Literasi 

Keuangan, Sikap Keuangan dan Penggunaan Teknologi Finansial terhadap 

Pengelolaan Keuangan UMKM dengan Studi Kasus UMKM Sketor Industri 

Kerajinan di Klaten”. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan 

dalam penelitian ini aadalah data primer. Metode pengumpulan data dengan 

kuesioner yang diberikan kepada responden secara langsung. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 40 responden. Metode pengambilan sampel 

menggunakan probability sampling. Metode analisis data menggunakan uji 

prasyarat asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan analisis regresi 

linier berganda. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Responden 

Data kuesioner yang masuk semua diolah dan dianalisis lebih lanjut. 

3.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan perbedaan secara biologis sejak lahir. Berikut tabel 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. 

Tabel 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase (%) 

Laki-laki 25 62,5% 

Perempuan 15 37,5% 

Total 40 100% 
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Pada tabel 1 menunjukkan bahwa pelaku UMKM Sektor Industri 

Kerajinan di Klaten yang menjadi responden penelitian ini, berjenis kelamin laki-

laki berjumlah 25 responden dengan presentase sebesar 62,5%. Responden yang 

berjenis kelamin perempuan berjumlah 15 responden dengan presentase sebesar 

37,5%. 

3.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia merupakan batasan umur responden dalam penelitian pada saat ini. Peneliti 

membagi usia dengan beberapa tingkatan yaitu tingkat pertama dengan usia ≤35 

tahun, tingkat kedua dengan usia 36-55 tahun dan tingkat ketiga ≥56 tahun pada 

pelaku UMKM Sektor Industri Kerajinan di Klaten. Berikut keadaan usia 

responden dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Responden Presentase (%) 

≤35 tahun 8 20% 

36-55 tahun 14 35% 

≥56 tahun 18 45% 

Total 40 100% 

 

Berdasarkan tabel 2 diketahui responden berjumlah 40 pelaku UMKM, 

dalam penelitian ini usia ≤35 tahun sebanyak 8 responden dengan presentase 20%, 

usia 36-55 tahun sebanyak 14 responden dengan presentase 35%, sedangkan usia 

≥56 tahun sebanyak 18 responden dengan presentase 45%. 

3.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan UMKM 

Peneliti membagi pendapatan UMKM tersebut berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 

2008 yaitu: (a) usaha dengan pendapatan per tahun maksimal Rp.300.000.000 

dikategorikan sebagai usaha mikro, (b) usaha dengan pendapatan per tahun lebih 

dari Rp.300.000.000 sampai Rp.2.500.000.000 dikategorikan sebagai usaha kecil, 

(c) usaha dengan pendapatan per tahun lebih dari Rp.2.500.000.000 sampai 

Rp.50.000.000.000 dikategorikan sebagai usaha menengah. 

Tabel 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan UMKM 

Kategori Jumlah Responden Presentase (%) 

Usaha Mikro 37 92,5% 

Usaha Kecil 3 7,5% 

Usaha Menengah 0 0% 

Total 40 100% 
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Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa respon yang berjumlah 40 dalam 

penelitian ini didominasi oleh usaha mikro sejumlah 37 dengan presentase sebesar 

92,5%, usaha kecil sebanyak 3 responden dengan presentase sebesar 7,5%, 

sedangkan usaha menengah sebanyak 0 dengan presentase 0%. 

3.2 Analisis Data 

3.2.1 Uji Validitas 

Uji validitas yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan bivariate person 

dimana ketentuan yang digunakan dalam metode ini yaitu data dikatakan valid 

apabila nilai r hitung > r tabel dengan α=0,05. 

=N-2; 0,05 

=40-2; 0,05 

=38; 0,05 

=0,2638 

Untuk mengetahui nilai validitas dari rata-rata kuesioner masing-masing 

indikator, penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 25 untuk memvalidasi 

indikator tersebut sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut: 

3.2.1.1 Variabel Literasi Keuangan (X1) 

Tabel 4 Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel 

Literasi Keuangan 

Pernyataan r-hitung r-tabel Keputusan 

1 0,803 0,2638 Valid 

2 0,556 0,2638 Valid 

3 0,610 0,2638 Valid 

4 0,666 0,2638 Valid 

5 0,712 0,2638 Valid 

6 0,711 0,2638 Valid 

7 0,417 0,2638 Valid 

8 0,797 0,2638 Valid 

9 0,594 0,2638 Valid 

Sumber: Data primer diolah, 2021  

 

Tabel 4, uji validitas terhadap variabel Literasi Keuangan atau variabel X1, 

diperoleh data bahwa sembilan indikator pernyataan tersebut dinyatakan valid 

seluruhnya. Hal ini berdasarkan pada nilai r-hitung > r-tabel (0,2638). Sehingga 

sembilan indikator pernyataan tersebut layak untuk dianalisis. 
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3.2.1.2 Variabel Sikap Keuangan (X2) 

Tabel 5 Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel 

Sikap Keuangan 

Pernyataan r-hitung r-tabel Keputusan 

1 0,578 0,2638 Valid 

2 0,445 0,2638 Valid 

3 0,475 0,2638 Valid 

4 0,618 0,2638 Valid 

5 0,583 0,2638 Valid 

6 0,644 0,2638 Valid 

7 0,583 0,2638 Valid 

 

Berdasarkan tabel 5 di atas, uji validitas terhadap variabel Sikap Keuangan 

atau variabel X2, diperoleh data bahwa tujuh indikator pernyataan tersebut 

seluruhnya valid. Hal ini berdasarkan nilai r-hitung > r-tabel (0,2638). Sehingga 

tujuh indikator pernyataan tersebut layak untuk dianalisis. 

3.2.1.3 Variabel Penggunaan Teknologi Finansial (X3) 

Tabel 6 Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel 

Penggunaan Teknologi Finansial 

Pernyataan r-hitung r-tabel Keputusan 

1 0,783 0,2638 Valid 

2 0,739 0,2638 Valid 

3 0,482 0,2638 Valid 

4 0,653 0,2638 Valid 

5 0,586 0,2638 Valid 

 

Berdasarkan tabel 6 di atas, uji validitas terhadap variabel Penggunaan 

Teknologi Finansial atau variabel X3, diperoleh data bahwa lima indikator 

pernyataan tersebut seluruhnya valid. Hal ini berdasarkan nilai r-hitung > r-tabel 

(0,2638). Sehingga lima indikator pernyataan tersebut layak untuk dianalisis. 
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3.2.1.4 Variabel Pengelolaan Keuangan (Y) 

Tabel 7 Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel 

Pengelolaan Keuangan 

Pernyataan r-hitung r-tabel Keputusan 

1 0,640 0,2638 Valid 

2 0,626 0,2638 Valid 

3 0,474 0,2638 Valid 

4 0,553 0,2638 Valid 

5 0,440 0,2638 Valid 

6 0,494 0,2638 Valid 

7 0,414 0,2638 Valid 

8 0,508 0,2638 Valid 

 

Berdasarkan tabel 7 di atas, uji validitas terhadap variabel Pengelolaan 

Keuangan atau variabel Y, diperoleh data bahwa delapan indikator pernyataan 

tersebut seluruhnya valid. Hal ini berdasarkan nilai r-hitung > r-tabel (0,2638). 

Sehingga delapan indikator pernyataan tersebut layak untuk dianalisis. 

3.2.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan dengan nilai Cronbach’s Alpha. Apabila 

nilai Cronbach’s Alpha lebih dari 0,600, maka instrumen dinyatakan reliabel 

(Ghozali, 2016). Perhitungan Cronbach’s Alpha sebagai berikut: 

 

Hasil uji reliabilitas dalam tabel 8 tersebut menunjukkan nilai Cronbach 

Alpha seluruh variabel lebih besar dari 0,600. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

seluruh variabel dinyatakan reliabel. 

3.3 Uji Asumsi Klasik 

3.3.1 Uji Normalitas 

Hasil uji normalitas dengan menggunakan Kolmogriv-Smirnov pada aplikasi SPSS 

versi 25 dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 8 Ringkasan Hasil Analisis Reliabilitas Variabel 

Variabel 
Nilai 

Cronbach’s Alpha 
Keputusan 

Literasi Keuangan (X1) 0,832 Reliabel 

Sikap Keuangan (X2) 0,624 Reliabel 

Penggunaan Teknologi 

Finansial (X3) 
0,644 Reliabel 

Pengelolaan Keuangan 

(Y) 
0,616 Reliabel 
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Tabel 9 Ringkasan Hasil Uji Normalitas 

Variabel 
Asymp sig 

(2-tailed) 
Keputusan 

Pengelolaan Keuangan 0,200 Berdistribusi Normal 

 

Jika dalam uji normalitas ini nilai sig. <0,05, maka data tidak berdistribusi 

dengan noral. Namun jika nilai sig. >0,05, maka data berdistribusi dengan normal. 

Dari hasil yang diperoleh melalui aplikasi SPSS versi 25, menunjukkan bahwa nilai 

Asymp sig (2-tailed) 0,200 > 0,05 terhadap variabel Pengelolaan Keuangan (Y), 

dapat diinterpretasikan bahwa data penelitian ini berdistribusi dengan normal. 

3.3.2 Uji Multikolinearitas 

Pengujian multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat dari 

Variance Infation Factor (VIF) dan tolerance yang dapat mengidentifikasi ada 

tidaknya masalah multikolinearitas. Apabila nilai VIF < 0,05 atau nilai tolerance > 

0,05, maka model regresi dalam penelitian ini dianggap tidak memiliki gejala 

multikolinearitas. 

Perhitungan data uji multikolinearitas penelitian ini menggunakan aplikasi 

SPSS versi 25 dapat dilihat pada tabel 10, sebagai berikut: 

Tabel 10 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Tolerance VIF Keputusan 

Literasi Keuangan (X1) 0,434 2,304 
Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

Sikap Keuangan (X2) 0,224 4,466 
Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

Penggunaan Teknologi 

Finansial (X3) 
0,338 2,957 

Tidak ada gejala 

multikolinearitas 

 

Dari hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa semua variabel dalam 

penelitian ini memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa model penelitian ini tidak memiliki gejala multikolinearitas. 
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3.3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 11 Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel Sig. Keputusan 

(Constant) 0,019  

Literasi Keuangan (X1) 0,403 Tidak ada gejala heteroskedastisitas 

Sikap Keuangan (X2) 0,397 Tidak ada gejala heteroskedastisitas 

Penggunaan Teknologi 

Finansial (X3) 
0,558 Tidak ada gejala heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji gletser 

di atas, menunjukkan bahwa variabel Literasi Keuangan, Sikap Keuangan dan 

Penggunaan Teknologi Finansial mempunyai nilai signifikansi > 0,05, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.  

3.4 Uji Hipotesis 

3.4.1 Analisis Regresi Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan 

untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabbila nilai variabel independen 

mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil pengujian regresi linier berganda dapat 

dilihat pada tabel 12 sebagai berikut: 

Tabel 12 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan 

Uji Determinasi 

Variabel 
Unstandarized 

Coefficients B 
t Sig. 

(constant) -12,407 -3,447 0,001 

Literasi Keuangan 

(X1) 
0,267 3,519 0,001 

Sikap Keuangan 

(X2) 
0,523 2,319 0,026 

Penggunaan 

Teknologi Finansial 

(X3) 

0,842 3,648 0,001 

 

Analisis regresi linier berganda yang dinyatakan dengan persamaan linier 

berikut ini: 

Y = -12,407 + 0,267X1 + 0,523X2 + 0,842X3 + ℯ 
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Hasil intrepretasinya yaitu sebagai berikut: (a) koefisien konstanta sebesar 

-12,407 memiliki nilai negatif, artinya pada saat literasi keuangan, sikap keuangan 

dan penggunaan teknologi finansial sebesar 0, maka pengelolaan keuangan = -

12,407, (b) koefisien literasi keuangan sebesar 0,267 memiliki arah positif yang 

menunjukkan bahwa ketika literasi keuangan mampu dibangun secara kuat oleh 

UMKM, maka pengelolaan keuangan akan menjadi meningkat, (c) koefisien sikap 

keuangan sebesar 0,523 memiliki arah positif yang menunjukkan bahwa ketika 

sikap keuangan yang ada pada diri pelaku UMKM matang, maka pengelolaan 

keuangan UMKM akan meningkat, (d) koefisien penggunaan teknologi finansial 

sebesar 0,842 memiliki arah positif yang menunjukkan bahwa ketika penggunaan 

teknologi finansial pada UMKM matang, maka pengelolaan keuangan UMKM 

akan meningkat. 

3.5 Uji Kelayakan Model 

3.5.1 Uji F (Uji Simultan) 

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara simultan 

terhadap variabel dependen. Apabila nilai Fhitung < Ftabel, maka Ho ditolak, 

sedangkan jika nilai Fhitung > Ftabel, maka Ho diterima. 

Menentukan level of significance α = 0,05 

Ftabel = α; k; n-k-1 

 = 0,05; 3; 40-3-1 

 = 0,05; 3; 36 

 = 2,87 

Kriteria pengujian 

Ho diterima apabila F ≤ 2,87 

Ho ditolak apabila F ≥ 2,87 
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Hasil penelitian terkait variabel independen terhadap Pengelolaan 

Keuangan, diperoleh hasil bahwa nilai F-hitung sebesar 73,439 > F-tabel sebesar 

2,87, maka Ho ditolak. Penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan secara simultan antara Literasi Keuangan, Sikap Keuangan dan 

Penggunaan Teknologi Finansial terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM Sektor 

Industri Kerajinan di Klaten. 

3.5.2 Uji t (Uji Parsial) 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial pengaruh dari masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 

coefficients pada kolom sig (significance). Jika probabilitas nilai t atau signifikansi 

< 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh dari variabel independen 

terhadap variabel dependen secara parsial. Tetapi jika probabilitas nilai t atau 

signifikansi > 0,05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang 

antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

Tabel 14 Ringkasan Hasil Uji t  

Variabel Beta t Sig. Keterangan 

(constant) -12,407 -3,447 0,001  

Literasi Keuangan 

(X1) 
0,267 3,519 0,001 H1 diterima 

Sikap    Keuangan 

(X2) 
0,523 2,319 0,026 H2 diterima 

Penggunaan 

Teknologi 

Finansial (X3) 

0,842 3,648 0,001 H3 diterima 

 

Dari tabel di atas variabel literasi keuangan diketahui memiliki nilai 

signifikansi sebesar 0,001, artinya nilai tersebut < 0,05, sehingga H1 diterima dan 

Ho ditolak, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel literasi keuangan (X1) 

memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel pengelolaan keuangan (Y). 

Variabel sikap keuangan diketahui memiliki nilai signifikansi sebesar 0,026, artinya 

nilai tersebut < 0,05, sehingga H1 diterima dan Ho ditolak, dapat ditarik kesimpulan 

Tabel 13 Ringkasan Hasil Uji F 

Fhitung Ftabel Keputusan 

73,439 2,87 
Memiliki Good of Fit 

model yang baik 
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bahwa variabel sikap keuangan (X2) memiliki pengaruh secara parsial terhadap 

variabel pengelolaan keuangan (Y). Sedangkan variabel penggunaan teknologi 

finansial diketahui memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001, artinya nilai tersebut 

< 0,05, sehingga H1 diterima dan Ho ditolak, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

variabel penggunaan teknologi finansial (X3) memiliki pengaruh secara parsial 

terhadap variabel pengelolaan keuangan (Y). 

3.6 Koefisien determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) adalah pengukuran seberapa jauh kemampuan 

model variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi adalah antara nol (0) dan satu (1). Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-vaariabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

amat terbatas (Ghozali, 2016). 

Disimpulkan bahwa hasil uji determinasi menunjukkan nilai R Square (R2) 

sebesar 0,860 yang memiliki makna bahwa Literasi Keuangan (X1), Sikap 

Keuangan (X2) dan Penggunaan Teknologi Finansial (X3) dapat menjelaskan 

variabel Pengelolaan Keuangan sebesar 86%. Sisanya sebesar 14% dapat dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

3.7 Pembahasan 

3.7.1 Pengaruh Literasi Keuangan (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y) 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Literasi Keuangan (X1) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y). Hal ini 

dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 3,519 > ttabel sebesar 2,028, sehingga H1 

diterima.  

Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan atas variabel 

Literasi Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan. Semakin tinggi Literasi 

Keuangan pelaku UMKM, maka semakin baik pula Pengelolaan Keuangan yang 

dilakukan oleh UMKM tersebut. Hal ini sangat memungkinkan bahwa pelaku 

UMKM perlu meningkatkan literasi keuangan yang ada pada diri mereka maupun 

pada karyawan mereka agar pengelolaan keuangan lebih terarah dan terstruktur. 

Sehingga hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Riki Ilman 
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(2020) mengenai Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Pengelolaan Keuangan 

dengan Studi Kasus UMKM Sektor Perdagangan di Wilayah Kota Tasikmalaya, 

yang menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengelolaan keuangan UMKM. 

3.7.2 Pengaruh Sikap Keuangan (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan (Y) 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Sikap Keuangan (X2) memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y). Hal ini 

dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 2,319 > ttabel sebesar 2,028, sehingga H2 

diterima.  

Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan atas variabel 

Sikap Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan. Semakin tinggi Sikap Keuangan 

pelaku UMKM, maka semakin baik pula Pengelolaan Keuangan yang dilakukan 

oleh UMKM tersebut. Hal ini sangat memungkinkan bahwa pelaku UMKM perlu 

memiliki kesadaran akan sikap keuangan yang ada pada diri mereka maupun pada 

karyawan mereka agar pengelolaan keuangan lebih terarah dan terstruktur. 

Sehingga hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yang diteliti oleh Dayanti et 

al. (2020) mengenai Pengaruh Literasi Keuangan, Pengetahuan Keuangan dan 

Sikap Keuangan terhadap Perilaku Manajemen Keuangan pada Pelaku Usaha 

UMKM Fashion di Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa sikap keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan UMKM. 

3.7.3 Pengaruh Penggunaan Teknologi Finansial (X3) terhadap Pengelolaan 

Keuangan (Y) 

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Penggunaan Teknologi Finansial 

(X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y). 

Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung sebesar 3,648 > ttabel sebesar 2,028, 

sehingga H3 diterima. 

Hal ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan atas variabel 

Penggunaan Teknologi Finansial terhadap Pengelolaan Keuangan. Semakin tinggi 

Penggunaan Teknologi Finansial pelaku UMKM, maka semakin baik pula 

Pengelolaan Keuangan yang dilakukan oleh UMKM tersebut. Hal ini sangat 

memungkinkan bahwa pelaku UMKM perlu memanfaatkan adanya kemudahan 
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yang ditawarkan oleh produk finansial teknologi sehingga pengelolaan keuangan 

semakin terarah. Sehingga hasil ini mendukung teori yang dikemukakan oleh 

Asmita (2020) dalam bukunya yang berjudul Peran Digitalisasi Pengelolaan 

Keuangan Inklusif yang menyatakan bahwa penggunaan teknologi finansial 

berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. 

 

4 PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap 

Keuangan dan Penggunaan Teknologi Finansial terhadap Pengelolaan Keuangan 

UMKM (Studi Kasus UMKM Sektor Industri Kerajinan di Klaten), dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: (a) variabel Literasi Keuangan memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel Pengelolaan Keuangan (pada signifikansi 

0,05), (b) variabel Sikap Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap variabel Pengelolaan Keuangan (pada signifikansi 0,05), (c) variabel 

Penggunaan Teknologi Finansial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel Pengelolaan Keuangan (pada signifikansi 0,05). 

4.2 Saran 

4.2.1 Bagi UMKM 

Adapun saran untuk UMKM, yaitu perlu meningkatkan sikap keuangan dalam 

mengelola keuangan sehingga UMKM mendapatkan keuntungan yang maksimal. 

Sikap keuangan tersebut meliputi: (a) memisahkan keuangan pribadi dengan 

keuangan usaha sehingga dapat mudah mengambil keputusan dan melakukan 

evaluasi kinerja usaha, (b) disiplin pencatatan keuangan yaitu dengan mencatat 

pemasukan dan pengeluaran bisnis setiap harinya agar mudah terkontrol dengan 

baik, (c) menetapkan target dan melakukan evaluasi usaha agar menjadi patokan 

dalam memperoleh besar-kecilnya keuntungan serta dapat menganalisis apakah 

kegiatan operasional yang dijalankan sudah tepat. 

4.2.2 Bagi Penelitian Selanjutnya 

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu diharapkan dapat menambahkan 

variabel independen lain baik dari faktor internal atau faktor eksternal agar lebih 
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mengetahui variabel-variabel yang dapat memberikan pengaruh terhadap 

pengelolaan keuangan seperti variabel pengalaman keuangan atau variabel inklusi 

keuangan, dapat memperluas populasi dan jumlah sampel agar lebih relevan dalam 

mengetahui pengelolaan keuangan pelaku bisnis secara menyeluruh seperti 

menambahkan UMKM sektor lain atau memasukkan seluruh sektor UMKM yang 

ada di daerah tersebut menjadi populasi serta disarankan untuk mengecek ulang 

setiap poin pernyataan kuesioner yang mencerminkan setiap variabel baik variabel 

independen maupun variabel dependen agar lebih sesuai dengan yang akan diteliti. 
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