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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang 

memberikan sumbangan serta kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian 

masyarakat Indonesia, di mana UMKM bukan suatu yang asing dan tidak perlu 

dipertimbangkan lagi keberadaannya. Informasi yang disampaikan oleh 

kementerian bidang koperasi dan UMKM (2020), UMKM merupakan usaha 

yang memberikan masukan serta kontribusi yang sangat berpengaruh bagi 

masyarakat Indonesia dengan terciptanya investasi nasional serta adanya 

peningkatan bruto PDB Nasional, maupun dalam menyerap tenaga kerja dalam 

mendapatkan pekerjaan (Wajdi et al., 2012). UMKM mempunyai fungsi yang 

signifikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun meratakan 

penghasilan, sehingga sangat diharapkan dukungan dari semua pihak untuk 

pengembangan UMKM (Surhayani & Yahya, n.d, 2020). Disimpulkan bahwa 

UMKM ialah sebuah tonggak utama dalam membangun perekonomian 

khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wajdi, 2011). 

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 dimanfaatkan pada 

saat dibutuhkan dan tidak disia-siakan. Proses pengelolaan keuangan merupakan 
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suatu aktivitas yang sangat penting dilakukan para pelaku UMKM (Pusporini, 

2020). Pengelolaan keuangan merupakan manajemen dalam fungsi penggunaan 

dan fungsi pemenuhan kebutuhan dana atau pendanaan. fungsi penggunaan dana 

atau alokasi dana efisien dapat berarti bahwa setiap nilai dana yang terkandung 

dalam aset harus digunakan seefisien mungkin agar menghasilkan tingkat 

pengembalian investasi yang tinggi (Imronudin et al., 2018). 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.  

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM dalam mencapai 

tujuan utamanya. Hal ini karena kebanyakan UMKM tidak memiliki catatan atau 

dokumentasi yang rapi. Selain itu, UMKM juga tidak memiliki sumber daya 

manusia yang memadai sumber daya yang mampu melakukan perencanaan 

bisnis dan evaluasi berkala (Wajdi et al., 2018). Masalah pengelolaan keuangan 

dianggap sebagai 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 kemungkinan kerugian finansial. Semakin tinggi tingkat literasi 

keuangan seseorang maka semakin terorganisir bisnisnya. Literasi keuangan 



3 
 

 

dapat memberikan pengaruh pemikiran tentang pengambilan keputusan yang 

strategis perihal keuangan bisnis (Haekal, 2021). 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang menangani 

keuangan berusaha mendorong masyarakat Indonesia untuk dapat memahami 

dan mengerti mengenai literasi keuangan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi 

Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan OJK (2019) menunjukkan indeks 

literasi keuangan mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Angka 

tersebut meningkat dibanding hasil survei OJK pada tahun 2016 yaitu indeks 

literasi keuangan 29,7% dan indeks inklusi keuangan 67,8%. Dengan demikian 

dalam 3 tahun terakhir terdapat peningkatan literasi keuangan masyarakat 

sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa 

keuangan atau inklusi keuangan sebesar 8,39%. Tetapi angka tersebut 

berbanding jauh dari Singapura di angka 98%, Malaysia 85%, dan Thailand 

82%. Tingkat inklusi tinggi dengan literasi rendah menunjukkan potensi risiko 

yang begitu tinggi. Meski masyarakat memiliki akses keuangan, sebenarnya 

mereka tidak memahami fungsi dan risikonya. Peningkatan literasi menjadi 

kunci agar tingkat inklusi yang sudah terjadi bisa berdampak lebih produktif 

dengan risiko minim. 

Menurut pihak OJK nilai tersebut sangat sedikit bila dibandingkan 

jumlah pelaku UMKM. Tingkat literasi keuangan pada kelompok UMKM hanya 

sebesar 15,68% hasil survei yang dilakukan oleh OJK tahun 2013. Dari hasil 

survei “Penelitian Profi l UMKM di Indonesia” yang dilakukan Bank Indonesia 

pada tahun 2005 antara lain teridentifikasi bahwa salah satu kendala perbankan 
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dalam menyalurkan kredit ke UMKM adalah keterbatasan informasi perbankan 

mengenai UMKM yang potensial dan kelayakan UMKM tersebut. Rendahnya 

tingkat literasi keuangan pada UMKM berdampak terhadap penyerapan kredit 

oleh sektor perbankan.  

Hal ini mengingat angka tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia 

masih terpaut jauh ketika dibandingkan dengan inklusi keuangan. Menteri 

Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan (2021) menyatakan 

bahwa tingkat inklusi keuangan digital di Indonesia sudah berada pada indikator 

yang sangat baik. Namun grafik tersebut belum ditunjang dengan tingkat literasi 

keuangan.  

Berdasarkan hasil penelitian OECD International Survei of Adult 

Financial Literacy (2020) kepada 26 negara mengungkap literasi keuangan di 

Indonesia mencapai 63,5 persen yang notabene berada di atas rata-rata negara 

responden, yaitu 60,5 persen. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi 

dan Perlindungan Konsumen, Tirta Segara (2021) mengatakan ada enam poin 

besar yang harus dielaborasikan Lembaga Jasa Keuangan (LJK), dalam 

meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait jasa maupun layanan keuangan. 

Tirta menjelaskan bahwa OJK menargetkan 90% tingkat inklusi keuangan 

hingga 2024 mendatang dan selaras dengan peningkatan literasi keuangan 

Indonesia. Sehingga, pihaknya mengimbau kepada LJK untuk melakukan 

berbagai kegiatan dengan beberapa poin besar. Menurutnya, poin-poin yang 

harus dilakukan LJK itu diantaranya adalah memiliki program khusus dalam 

peningkatan literasi keuangan dan memfasilitasi pemberian kredit atau 
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pembiayaan bagi masyarakat luas. Untuk mencapai target tersebut, tentunya 

perlu dukungan strategi literasi keuangan. 

Dengan ini diharapkan mampu dalam meningkatkan kesadaran UMKM 

mengenai pentingnya literasi keuangan bagi usahanya. Hal ini menjadi penting 

karena UMKM saat ini bisa dianalogikan menjadi tulang punggung terutama di 

negara ASEAN yakni menyerap tenaga kerja serta investasi asing. UMKM harus 

menjadi handal dan kuat. Dapat disimpulkan dari hasil survei ini berarti 

masyarakat Indonesia yang paham produk keuangan maupun jasa keuangan 

masih sedikit. Terlebih saat masyarakat sudah membeli produk keuangan tetapi 

tidak memahaminya.  

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2021) menargetkan tingkat 

inklusi keuangan Indonesia naik hingga 90% pada tahun 2024. Bank Indonesia 

juga memberi pernyataan bahwa saat ini masih banyak masyarakat Indonesia 

yang perlu diberikan edukasi mengenai keuangan agar masyarakat tersebut 

mampu meminimalisir resiko terkait dengan permasalahan keuangan. Edukasi 

tersebut dianggap penting dengan alasan beberapa faktor diantaranya yaitu 

terbatasnya akses individu terhadap lembaga keuangan yang ada guna 

meningkatkan produktivitas untuk menuju kesejahteraan dan kemandirian. 

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, 
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metode-metode investasi dan risiko bisnis, akibatnya literasi 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 

motivasi guna terus-menerus meningkatkan 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 didasari karena tiap individu mempunyai pandangan 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.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Literasi Keuangan, Sikap Keuangan dan Penggunaan 

Teknologi Finansial terhadap Pengelolaan Keuangan UMKM” dengan studi 

kasus UMKM Sektor Industri Kerajinan di Klaten. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah di atas, maka dapat 

dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan 

UMKM sektor industri kerajinan di Klaten? 

2. Bagaimana pengaruh sikap keuangan terhadap pengelolaan keuangan 

UMKM sektor industri kerajinan di Klaten? 

3. Bagaimana pengaruh penggunaan teknologi finansial terhadap pengelolaan 

keuangan UMKM sektor industri kerajinan di Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, penelitian ini memiliki 

tujuan sebagai berikut: 
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1. Menganalisis dan membahas pengaruh literasi keuangan terhadap 

pengelolaan keuangan UMKM sektor industri kerajinan di Klaten. 

2. Menganalisis dan membahas pengaruh sikap keuangan terhadap pengelolaan 

keuangan UMKM sektor industri kerajinan di Klaten. 

3. Menganalisis dan membahas pengaruh penggunaan teknologi finansial 

terhadap pengelolaan keuangan UMKM sektor industri kerajinan di Klaten. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan membahas pengaruh 

literasi keuangan, sikap keuangan dan penggunaan teknologi finansial 

terhadap pengelolaan keuangan UMKM sektor industri kerajinan di 

Klaten. 

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran 

yang nantinya dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai referensi dalam 

meneliti topik pengelolaan keuangan pada UMKM. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pengambil Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat berguna dalam menilai pengelolaan keuangan 

UMKM yang dipengaruhi oleh faktor literasi keuangan, sikap keuangan 

serta penggunaan teknologi finansial yang ada. 
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b. Bagi Pelaku UMKM 

Hasil penelitian ini memberikan tambahan informasi khususnya bagi 

pihak pelaku UMKM dalam menetapkan strategi untuk memanajemen 

keuangan pada usahanya. Penulis berharap, penelitian ini dapat menjadi 

bahan evaluasi kinerja serta referensi yang memberikan gambaran 

mengenai faktor internal yang mempengaruhi pengelolaan keuangan.  

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah penyusunan 

penelitian agar dapat dibaca dengan mudah. Di dalam penelitian ini, sistematika 

penulisan terdiri dari lima bab, yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 

penelitian yang akan diuji, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan landasan teori mengenai topik 

penelitian. Selain itu, bab ini berisi tentang penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan 

hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pengembangan metodologi yang 

terdiri dari jenis penelitian yang dilakukan, populasi, 

sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, 

variabel penulisan dan pengukurannya, teknik dan 

instrumen pengumpulan data serta metode analisis data 

yang digunakan pada penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang deskripsi responden 

penelitian, analisis data meliputi uji instrumen, uji asumsi 

klasik, uji hipotesis, uji kelayakan model dan uji 

determinasi (R2), serta pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan 

penelitian, serta saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  


