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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Responden  

 Distribusi responden dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang 

dibagikan kepada UMKM unggulan menurut Dinas Koperasi dan UMKM yang ada 

di Kota Semarang. Dari 110 UMKM unggulan di Kota Semarang hanya 49 UMKM 

yang terdaftar di IUMK.semarangkota.go.id. Berdasarkan hasil kuesioner yang 

disebar sebanyak 49 kuesioner, semua kuesioner kembali dan dapat diolah. 

Tabel 4. 1 

Distribusi Responden 

 Sumber: Lampiran 2a 

 Dari tabel gambaran umum responden dapat dilihat bahwa mayoritas 

pemilik UMKM unggulan di Kota Semarang berjenis kelamin perempuan yaitu 

sebanyak 41 orang. Lebih dari separuh pemilik UMKM unggulan berumur 38-47 

tahun yaitu sebanyak 25 orang dan hanya 1 orang yang berumur lebih dari 58 tahun. 

Sedangkan pendidikan terakhir pelaku UMKM unggulan kebanyakan adalah 

tamatan SMA dengan persentase 57.1% sedangkan Diploma dan S1 masing-masing 

sebesar 26.5% dan 2%. Sebanyak 27 pelaku UMKM unggulan pernah mendapat 

pelatihan tentang akuntansi dan sisanya 22 orang belum pernah mendapat pelatihan 

Keterangan Jumlah 

a. Kuesioner yang dibagikan 49 

b.  Kuesioner yang tidak kembali 0 

c. Kuesioner yang tidak dapat diolah 0 

d. Kuesioner yang dapat diolah 49 
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tentang akuntansi. Sekitar 85.7% pelaku UMKM unggulan di Kota Semarang 

menjadikan usaha yang dijalani sebagai penghasilan utama, sedangkan sisanya 

14.3% memiliki penghasilan utama di luar dari UMKM. 

Tabel 4. 2 

Gambaran Umum responden 

 

 Sumber: Lampiran 2c 

 

 Sebagian besar UMKM unggulan di Kota Semarang yaitu sebesar 81.6% 

memiliki jumlah tenaga kerja yang kurang dari 5 orang. Sebanyak 18 orang telah 

Jumlah Persentase

Laki-laki 8 16.3%

Perempuan 41 83.7%

18-27 Tahun 2 4.1%

28-37 Tahun 16 32.7%

38-47 Tahun 25 51.0%

48-57 Tahun 5 10.2%

> 58 Tahun 1 2.0%

SMP 7 14.3%

SMA 28 57.1%

Diploma 13 26.5%

S1 1 2.0%

Ya 27 55.1%

Tidak 22 44.9%

Ya 8 16.3%

Tidak 41 83.7%

Utama 42 85.7%

Tambahan 6 14.3%

< 5 orang 40 81.6%

6-19 orang 7 14.3%

20-99 orang 2 4.1%

< 1 tahun 1 2.0%

1-3 Tahun 8 16.3%

4-6 Tahun 18 36.7%

7-10 Tahun 14 28.6%

>10 Tahun 8 16.3%

Dagang 15 30.6%

Manufaktur 31 63.3%

Jasa 8 6.1%

Penghasilan yang 

didapat

Jumlah tenaga 

kerja

Lama Usaha

Jenis Usaha

Keterangan

Jenis Kelamin

Umur 

Pendidikan

Pelatihan 

Akuntansi

Punya 

penghasilan Lain
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menjalani usahanya selama 4-6 tahun dan usaha yang telah berumur lebih dari 10 

tahun ada 8 orang. Dan jenis usaha yang dilakukan oleh para pelaku UMKM 

unggulan di Kota Semarang kebanyakan adalah jenis manufaktur yaitu sebanyak 

31 orang dan yang paling sedikit adalah jenis jasa sebanyak 8 orang. 

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Uji Validitas 

 Uji validitas adalah suatu tahap dimana kuesioner mampu untuk mengukur 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dalam melakukan uji validitas 

ini peneliti menggunakan model pengujian Cronbach Alpha, setiap item pertanyaan 

dalam kuesioner dinilai valid apabila jika Cronbach Alpha Intrumen > Cronbach 

Alpha If Item Deleted. Berikut ini adalah tabel hasil uji validitas untuk setiap 

variabel: 

Tabel 4. 3 

Uji Validitas Variabel Tingkat Suku Bunga Pinjaman 

Pertanyaan 
Cronbach Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach Alpha 

Instrumen 
Keterangan 

TSBP 1 0.772 0.813 Valid 

TSBP 2 0.686 0.813 Valid 

TSBP 3 0.762 0.813 Valid 

 Sumber: Lampiran 3a 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa dari 3 pertanyaan yang ada pada variabel 

tingkat suku bunga pinjaman bank yang menarik, semuanya dinilai valid. Dilihat 

dari Cronbach Alpha If Item Deleted lebih kecil dari nilai Cronbach Alpha 

Instrumen. 
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Tabel 4. 4 

Uji Validitas Variabel Literasi Pembukuan 

Pertanyaan 
Cronbach Alpha If Item 

Deleted 

Cronbach Alpha 

Instrumen 
Keterangan 

LP 1 0.829 0.874 Valid 

LP 2 0.834 0.874 Valid 

LP 3 0.878 0.874 Tidak valid 

LP 4 0.849 0.874 Valid 

LP 5 0.859 0.874 Valid 

LP 6 0.858 0.874 Valid 

 Sumber: Lampiran 3b 

 Dari tabel 4.4 dapat diketahui terdapat 1 pertanyaan yang tidak valid yaitu 

LP 3 dengan cronbach alpha if item deletd senilai 0.878 yang lebih besar daripada 

cronbach alpha intrumen senilai 0.874. Maka perlu dilakukan uji validitas 

kembali. 

Tabel 4. 5 

Uji Validitas Variabel Literasi Pembukuan ke-2 

Pertanyaan 
Cronbach Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach Alpha 

Instrumen 
Keterangan 

LP 1 0.824 0.878 Valid 

LP 2 0.841 0.878 Valid 

LP 4 0.849 0.878 Valid 

LP 5 0.875 0.878 Valid 

LP 6 0.864 0.878 Valid 

 Sumber: Lampiran 3c 

 Hasil dari pengujian validitas varibel literasi pembukuan ke-2 ini 

menunjukan bahwa 5 pertanyaan dinyatakan valid. Cronbach alpha instrumen 

menunjukan nilai sebesar 0.878, sedangkan cronbach alpha if item deleted berada 

dibawah nilai cronbach alpha instrumen. Maka dapat dikatakan semua item 

pertanyaan dalam uji validitas variabel literasi pembukuan ke-2 ini valid. 
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Tabel 4. 6 

Uji Validitas Akses ke Kredit Formal 

Pertanyaan 
Cronbach Alpha If 

Item Deleted 

Cronbach Alpha 

Instrumen 
Keterangan 

AKF 1 0.787 0.851 Valid 

AKF 2 0.826 0.851 Valid 

AKF 3 0.840 0.851 Valid 

AKF 4 0.801 0.851 Valid 

AKF 5 0.844 0.851 Valid 

Sumber: Lampiran 3d 

 Dari tabel 4.6 diketahui bahwa terdapat 5 pertanyaan dari variabel akses ke 

kredit formal. Semua pertanyaan dalam variabel akses ke kredit formal dinyatakan 

valid, hal ini dapat dilihat dari cronbach alpha intrumen lebih besar daripada 

cronbach alpha if item deleted. 

4.2.2 Uji Reliabilitas 

 Uji relibilitas ini dilakukan pada item-item pertanyaan yang sudah 

dinyatakan valid pada pengujian sebelumnya. Hasil uji reliabilitas pada masing-

masing varibel adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 7 

Uji Reliabilitas 

 Sumber: Lampiran 3a, 3c, 3d 

 Hasil uji reliabilitas menunjukan bahwa semua variabel memiliki nilai 

cronbach alpha yang lebih besar dari 0.6. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semua 

variabel dalam penelitian ini reliabel dan layak digunakan dalam pengujian statistik. 

Variabel 

Cronbach 

Alpha Keterangan 

Tingkat Suku Bunga Pinjaman 0.813 Reliabel 

Literasi Pembukuan 0.878 Reliabel 

Akses ke Kredit Formal 0.851 Reliabel 
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4.3 Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data 

atau nilai dari hasil jawaban responden untuk setiap masing-masing variabel yang 

ada. Deskiptif variabel ini dilihat dari mean setiap variabel yang sesuai dengan 

kategori tinggi, sedang dan rendah. Kategori tinggi, sedang, dan rendah ini 

menggunakan interval kelas dimana kisaran teoritis untuk setiap variabel berada 

antara 1 sampai 5. Berikut hasil pengolahan statistik deskriptif dalam penelitian ini: 

Tabel 4. 8 

Statistik Deskriptif 

Sumber: Lampiran 2d 

 

 Dari tabel 4.8 dapat dilihat dari variabel tingkat suku bunga pinjaman bank 

mempunyai rata-rata sebesar 3.1967 yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini 

menunjukan bahwa responden yang ada dalam penelitian ini merasa tingkat suku 

bunga pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan cukup menarik. 

 Pada variabel literasi pembukuan memiliki rata-rata sebesar 3.1755 maka 

variabel ini tergolong kedalam kategori sedang. Hal ini berarti bahwa responden 

yang ada dalam penelitian ini memiliki pengetahuan tentang literasi pembukuan 

yang cukup memadai baik dalam mengelola maupun menganalisis laporan 

keuangannya. 

Variabel Mean 
Kisaran 
Teoritis 

Kategori 
Keterangan 

Rendah Sedang Tinggi 

Tingkat Suku Bunga 
Pinjaman Bank 

3.1967 
1.00 - 
5.00 

1.00 - 
2.33 

2.34 - 
3.66 

3.67 - 
5.00 

Sedang  

Literasi Pembukuan 3.1755 
1.00 - 
5.00 

1.00 - 
2.33 

2.34 - 
3.66 

3.67 - 
5.00 

Sedang  

Akses ke Kredit 
Formal 

3.2122 
1.00 - 
5.00 

1.00 - 
2.33 

2.34 - 
3.66 

3.67 - 
5.00 

Sedang  
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 Sedangkan variabel akses ke kredit formal mununjukan rata-rata sebesar 

3.2122 yang termasuk dalam kategori sedang. Maka dapat dikatakan bahwa 

responden yang ada dalam penelitian ini cukup sering mengakses ke kredit formal 

perbankan. 

4.4 Compare Mean 

 Compare mean ini dilakukan untuk mengetahui rata-rata dari setiap identitas 

responden seperti jenis kelamin, umur, pendidikan, pelatihan akuntansi, 

penghasilan yang didapat, jumlah tenaga kerja, umur usaha, dan jenis usaha. 

Berikut hasil dari compare mean yang telah dilakukan: 

 Pada tabel 4.9 menunjukan bahwa responden yang berumur 48-57 tahun dan 

58 tahun ke atas memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi diantara responden 

lainnya. Nilai rata-rata variabel tingkat suku bunga pinjaman untuk responden yang 

berumur 48-57 tahun sebesar 3.732 dan responden yang berumur 58 tahun ke atas 

sebesar 4.333. Dapat dikatakan bahwa responden yang berumur 48-57 tahun dan 58 

tahun ke atas menganggap tingkat suku bunga pinjaman yang ditawarkan oleh 

perbankan sangat menarik. Untuk variabel literasi pembukuan, responden yang 

berumur 48-57 tahun dan 58 tahun ke atas memiliki literasi pembukuan yang sangat 

baik dibandingkan dengan responden yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

rata-rata variabel literasi pembukuan oleh responden yang berumur 48-57 tahun 

sebesar 3.840 dan responden yang berumur 58 tahun ke atas sebesar 4.600. 
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Tabel 4. 9 

Compare Mean 

 
Sumber: Lampiran 2d 

 

 Responden dengan pendidikan terakhir diploma dan S1 memiliki nilai rata-

rata yang paling tinggi diantara pendidikan responden yang lain. Dilihat dari nilai 

rata-rata variabel tingkat suku bunga pinjaman bank, pendidikan diploma memiliki 

rata-rata sebesar 3.743 dan pendidikan S1 sebesar 4.330. Dapat dikatakan bahwa 

Tingkat Suku 

Bunga pinjaman

Literasi 

Pembukuan

Akses ke 

Kredit Formal

Laki-laki 3.0825 3.0750 2.7750

Perempuan 3.2190 3.1951 3.2976

sig. 0.664 0.719 0.072

18-27 Tahun 3.5000 3.5000 3.8000

28-37 Tahun 2.5619 2.3750 2.7250

38-47 Tahun 3.4262 3.4720 3.3360

48-57 Tahun 3.7320 3.8400 3.6800

> 58 Tahun 4.3300 4.6000 4.4000

sig. 0.001 0.000 0.007

SMP 2.3814 2.2286 2.6286

SMA 3.1064 2.9857 3.1429

Diploma 3.7431 3.9846 3.5846

S1 4.3300 4.6000 4.4000

sig. 0.000 0.000 0.013

Ya 3.6785 3.7630 3.5778

Tidak 2.6055 2.4545 2.7636

sig. 0.000 0.000 0.000

Ya 3.7488 3.8250 3.3750

Tidak 3.0890 3.0488 3.1805

sig. 0.032 0.017 0.510

Utama 3.1029 3.0714 3.1857

Tambahan 3.7600 3.8000 3.3714

sig. 0.043 0.035 0.551

< 5 orang 3.1413 3.0600 3.1750

6-19 orang 3.2371 3.4857 3.1143

20-99 orang 4.1650 4.4000 4.3000

sig. 0.212 0.052 0.110

< 1 tahun 2.0000 2.0000 1.6000

1-3 Tahun 2.3750 2.2250 2.7250

4-6 Tahun 2.9250 2.7778 3.0667

7-10 Tahun 3.7857 3.8268 3.5714

>10 Tahun 3.7488 4.0250 3.6000

sig. 0.000 0.000 0.004

Dagang 3.3100 3.2267 3.2267

Manufaktur 3.0429 3.0387 3.1677

Jasa 4.2200 4.3333 3.6000

sig. 0.039 0.037 0.644

Jenis Usaha

Jenis Kelamin

Umur 

Pendidikan

Pelatihan 

Akuntansi

Punya 

penghasilan Lain

Penghasilan 

yang didapat

Jumlah tenaga 

kerja

Lama Usaha

Keterangan
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responden dengan pendidikan diploma dan S1 menganggap tingkat suku bunga 

pinjaman yang dikenakan oleh perbankan sangat menarik. Untuk variabel literasi 

pembukuan responden dengan pendidikan diploma dan S1 memiliki literasi 

pembukuan yang sangat baik dilihat dari rata-rata untuk variabel literasi 

pembukuan yaitu sebesar 3.984 untuk pendidikan diploma dan 4.600 untuk 

pendidikan S1. Dan untuk variabel akses ke kredit formal responden dengan 

pendidikan S1 memiliki nilai rata-rata yang paling tinggi diantara pendidikan 

responden yang lain yaitu sebesar 4.400 yang termasuk dalam kategori tinggi. Hal 

ini berarti responden dengan pendidikan S1 lebih sering mengakses ke kredit formal 

dibandingkan dengan responden lainnya. 

 Responden yang pernah mengikuti pelatihan akuntansi memiliki nilai rata-

rata untuk varibel literasi pembukuan sebesar 3.763 dan responden yang tidak 

pernah mengikuti pelatihan memiliki rata-rata sebesar 2.454. Dari hasil compare 

mean tersebut dapat dikatakan bahwa responden yang pernah mengikuti pelatihan 

akuntansi memiliki literasi pembukuan yang lebih baik dibanding responden yang 

tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi. Untuk variabel akses ke kredit formal 

responden yang pernah mengikuti pelatihan akuntansi memiliki nilai rata-rata 

sebesar 3.577 dan responden yang tidak pernah mengikuti pelatihan akuntansi 

memiliki nilai rata-rata sebesar 2.763. Hal ini berarti responden yang pernah 

mengikuti pelatihan akuntansi lebih sering mengakses ke kredit formal. 

 Responden yang menjalani usahanya sebagai penghasilan tambahan 

memiliki nilai rata-rata untuk variabel tingkat suku bunga pinjaman bank sebesar 

3.760 dan responden yang menjadikan usahanya sebagai penghasilan utama 
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memiliki nilai rata-rata sebesar 3.102. Maka dapat dikatakan bahwa responden yang 

menjadikan usahanya sebagai penghasilan tambahan menganggap tingkat suku 

bunga pinjaman yang ditawarkan oleh perbankan lebih menarik. Sedangkan untuk 

variabel literasi pembukuan responden yang menjalani usahanya sebagai 

penghasilan tambahan memiliki nilai rata-rata sebesar 3.800 dan responden yang 

menjalani usahanya sebagai penghasilan utama memiliki nilai rata-rata sebesar 

3.071. Dari hasil compare mean tersebut dapat dikatakan bahwa responden yang 

menjadikan usahanya sebagai penghasilan tambahan mempunyai literasi 

pembukuan yang lebih baik dibandingkan dengan responden yang menjadikan 

usahanya sebagai penghasilan utama. 

 Responden yang telah menjalani usahanya selama 7-10 tahun memiliki nilai 

rata-rata untuk variabel tingkat suku bunga pinjaman bank sebesar 3.785 dan 

responden yang telah menjalani usahanya lebih dari 10 tahun memiliki nilai rata-

rata sebesar 3.7488. Dimana nilai rata-rata tersebut temasuk dalam kategori tinggi 

jika dibandingkan dengan responden dengan lama usaha kurang dari 1 tahun yaitu 

sebesar 2.00 dan 1-3 tahun sebesar 2.375 yang termasuk dalam kategori rendah. Hal 

ini berarti responden yang telah menjalani usahanya selama 7-10 tahun dan 10 tahun 

ke atas menganggap tingkat suku bunga pinjaman yang dikenakan oleh perbankan 

sangat menarik dibandingkan dengan persepsi responden yang umur usahanya 

kurang dari 1 tahun dan 1-3 tahun.  

 Sedangkan untuk variabel literasi pembukuan responden dengan umur 

usaha lebih dari 10 tahun memiliki nilai rata-rata sebesar 4.025 yang termasuk 

dalam kategori tinggi dan responden dengan umur usaha 1-3 tahun memiliki nilai 
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rata-rata sebesar 2.225. Sehingga dapat dikatakan bahwa responden yang telah 

menjalani usahanya lebih dari 10 tahun memiliki literasi pembukuan yang lebih 

baik dibandingkan dengan responden yang masih baru memulai usahanya. Dan 

untuk nilai rata-rata variabel akses ke kredit formal responden yang telah menjalani 

usahanya lebih dari 10 tahun memiliki nilai rata-rata sebesar 3.571 dan reponden 

dengan umur usaha 1-3 tahun sebesar 2.725. Hal ini berarti responden dengan umur 

usaha lebih dari 10 tahun lebih sering mengakses ke kredit formal dibandingkan 

dengan responden yang memiliki umur usah 1-3 tahun. 

4.5 Uji Asumsi Klasik 

 Model regresi seharusnya tidak memiliki masalah asumsi klasik agar dapat 

diketahui apakah data penelitian dapat dianalisis lebih lanjut untuk diketahui 

hubungan antar variabelnya. Berikut adalah hasil uji asumsi klasik dalam penelitian 

ini: 

4.5.1 Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah populasi data sudah 

berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2009). Pengujian normalitas dalam 

penelitian ini menggunaka metode Kolmogorov Smirnov. Berikut hasil uji 

normalitas: 
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Tabel 4. 10 

Uji Normalitas 

 

 Sumber: Lampiran 3e 

 

 Hasil dari uji normalitas pada tabel 4.10 menunjukan bahwa nilai 

signifikansi sebesar 0.603 dan berada diatas nilai α yaitu 0.05. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal. 

4.5.2 Uji Multikolinearitas 

 Pengujian multikolinearitas dilakukan dilalalukan dengan menggunakan 

nilai tolerance atau nilai VIF. Suatu model regresi dinyatakan layak uji ketika 

variabel dalam model regresi tersebut bersifat non multikolinearitas.  

Tabel 4. 11 

Uji Multikolinearitas 

 Sumber: Lampiran 3f 

Variabel 
Collinearity Statistic 

Tolerance VIF 

Tingkat Suku Bunga Pinjaman 0.39 2.561 

Literasi Pembukuan 0.39 2.561 
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 Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa semua variabel menunjukan nilai 

tolerance lebih dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 10. Sehingga dapat dinyatakan 

bahwa semua variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini bebas dari 

masalah multikolinearitas. 

4.5.3 Uji Heteroskedasitas 

 Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian. Model regresi yang baik adalah jika varian dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan lain tetap atau homoskedasitas. Pengujia heteroskedasitas ini dilakukan 

dengan uji Glesjer. Berikut adalah hasi dari uji Glesjer yang telah dilakukan. 

Tabel 4. 12 

Uji Heteroskedasitas 

 
 

Variabel t Sig 

Tingkat Suku Bunga Pinjaman -0.021 0.983 

Literasi Pembukuan 0.084 0.933 

 Sumber: Lampiran 3g 

 Dari tabel hasil uji heteroskedasitas tersebut dapat dilihat bahwa tidak 

terjadi adanya masalah heteroskedasitas dalam model regresi. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikansi dari setiap variabel yang bernilai di atas 0.05. 
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4.6 Model Regresi dan Pengujian Hipotesis 

 Hasil dari perhitungan analisis regresi linear berganda ini diperoleh dengan 

menggunakan program komputer SPSS versi 20.0. Hasil dari pengujian regresi 

linear berganda ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. 13 

Model Regresi 

 
Sumber:  Lampiran 3h 

 

 Dari tabel di atas dapat dilihat koefisien dari variabel tingkat suku bunga 

pinjaman bank yang menarik dan literasi pembukuan bernilai positif, masing-

masing sebesar 0.400 dan 0.298. Sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat suku 

bunga pinjaman bank yang menarik dan literasi pembukuan akan dapat 

meningkatkan frekuensi akses ke kredit formal. 

 Hasil dari analisis pengujian hipotesis 1 tentang pengaruh tingkat suku 

bunga pinjaman bank yang menarik terhadap akses ke kredit formal menunjukan 

nilai t hitung sebesar 2.599 dan koefisien sebesar 0.400. Nilai t hitung dari hasil 

pengujian hipotesis 1 ini lebih besar dari t tabel yaitu 1.679 dan koefisiean bernilai 

positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat suku bunga 
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pinjaman bank yang menarik berpengaruh signifikan dan positif terhadap akses ke 

kredit formal. 

 Hasil dari analisis pengujian hipotesis 2 tentang literasi pembukuan 

terhadap akses ke kredit formal menunjukan nilai t hitung sebesar 2.052 dan 

koefisien sebesar 0.298. Nilai t hitung dari hasil pengujian hipotesis 2 ini lebih 

besar dari t tabel yaitu sebesar 1.679 dan koefisiennya bernilai positif, maka dari 

hasil pengujian tersebut dapat dikatakan bahwa literasi pembukuan berpengaruh 

signifikan terhadap akses ke kredit formal. 

4.7 Pembahasan 

 Pada pengujian hipotesis 1 menunjukan bahwa tingkat suku bunga pinjaman 

bank berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses ke kredit formal. Maka hal 

ini berarti, semakin menarik tingkat suku bunga pinjaman yang ditawarkan oleh 

bank maka akan semakin mendorong para pelaku UMKM untuk lebih sering 

mengakses kredit formal perbankan. Hal ini sesuai dengan penelitian 

Nkundabayanga, et al. (2013) yang mengatakan bahwa tingkat suku bunga 

pinjaman bank yang menarik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses ke 

kredit formal perbankan. Hashi & Toci (2010) menemukan bahwa tingkat suku 

bunga pinjaman bank yang tinggi dapat menjadi halangan bagi UMKM dalam hal 

pendanaan.  

 Hasil compare mean pada tabel 4.9 menunjukan bahwa pelaku UMKM 

yang baru menjalani usahanya kurang dari 1 tahun sampai 3 tahun memiliki mean 

tingkat suku bunga yang paling rendah. Hal ini berarti pelaku UMKM yang baru 
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memulai usahanya merasa tidak tertarik dengan tingkat suku bunga pinjaman yang 

ditawarkan oleh perbankan. Pelaku UMKM yang baru memulai usahanya sering 

kali terkendala dengan terbatasnya akses dan informasi mengenai sumber 

permodalan. Selain itu ketatnya persaingan usaha dapat menjadi hambatan bagi 

pelaku UMKM yang baru memulai usahanya untuk dapat masuk ke pasar. Hal ini 

dapat disebabkan oleh kecilnya aset dan modal yang dimiliki sehingga pelaku 

UMKM yang baru memulai usahanya kesulitan dalam menjual produknya ke pasar. 

Akibatnya pelaku UMKM yang baru memulai usahanya mendapat laba yang 

rendah sehingga akan merasa terbebani dengan tingkat suku bunga pinjaman yang 

dikenakan oleh bank.  

 Pada pengujian hipotesis 2 menunjukan bahwa literasi pembukuan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akses ke kredit formal. Hal ini berarti 

semakin baik pemahaman tentang literasi pembukuan oleh para pelaku UMKM 

maka akan semakin meningkatkan akses ke kredit formal perbankan. Hal ini sejalan 

denga penelitian (Cole, et al., 2009) yang menyatakan bahwa literasi pembukuan 

yang baik dapat dikaitkan dengan pengunaan layanan perbankan yang lebih luas 

sehingga literasi pembukuan sangat mempengaruhi perilaku perbankan. Hal ini 

juga memperkuat penelitian (Kidwell & Turrisi, 2004) yang mengatakan bahwa 

individu dengan pengetahuan keuangan yang baik akan menyimpan laporan 

keuangannya secara terperinci lebih banyak mendapatkan akses kredit 

dibandingkan dengan mereka yang tidak menyimpan laporan keuangan dan kurang 

memahami literasi pembukuan. 
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 Pada tabel 4.9 menunjukan bahwa responden dengan umur 58 tahun ke atas 

dengan pendidikan S1 dan telah menjalani usahanya selama lebih dari 10 tahun 

memiliki mean literasi pembukuan paling tinggi. Berdasarkan hipotesis 2 hal ini 

berarti bahwa responden dengan identitas tersebut memiliki literasi pembukuan 

yang baik sehingga lebih sering mengakses ke kredit formal perbankan. Sedangkan 

responden dengan umur 28-37 tahun dengan pendidikan SMP yang baru menjalani 

usahanya selama kurang dari 1 tahun sampai 3 tahun memiliki mean variabel literasi 

pembukuan yang paling rendah. Maka berdasarkan hipotesis 2 dapat disimpulkan 

bahwa responden dengan identitas tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, 

dan literasi pembukuan yang kurang baik sehingga jarang mengakses ke kredit 

formal perbankan. 

 Responden yang penah mendapat pelatihan akuntansi memiliki nilai rata-

rata yang lebih tinggi dibandingkan dengan responden yang belum pernah 

mengikuti pelatihan akuntansi. Responden yang pernah mendapat pelatihan 

akuntansi merasa tertarik dengan tingkat suku bunga yang ditawarkan oleh 

perbankan serta memiliki pengetahuan, keterampilan, dan literasi pembukuan yang 

baik. Sehingga responden yang pernah mendapatkan pelatihan akuntansi cenderung 

lebih sering mengakses ke kredit formal jika dibandingkan denga responden yang 

belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi. Maka dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan akuntansi ini dapat mendorong para pelaku UMKM dalam mengakses ke 

kredit formal.


