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RINGKASAN 

 
 

Peran Industri Mikro dan Kecil (IMK) sektor olahan makanan di Kabupaten Semarang  
cukup penting, yaitu sebagai penggerak roda perekonomian, khususnya yang ada di daerah. 
Kabupaten Semarang.  Potensinya cukup besar, karena yang mengusahakan semakin banyak, 
terutama setelah krisis ekonomi dan moneter yang mengakibatkan terjadinya penutupan pabrik 
dan  pemutusan hubungan kerja.  

Sebagai IMK yang memiliki potensi dalam memajukan ekonomi daerah Kabupaten 
Semarang, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada sebagaimana halnya yang 
dihadapi pelaku UMKM pada umumnya.  Permasalahan tersebut terutama masalah keuangan dan 
manajemen.  Kedua hal tersebut dapat berpengaruh terhadap performance atau kinerja usahanya, 

Sehubungan dengan hal itu, maka perlu dilakukan suatu kajian melalui penelitian 
mengenai pengaruh literasi keuangan dan kemampuan manajerial terhadap kinerja usaha IMK 
sektor olahanan makanan di Kabupaten Semarang. 

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah untuk memperkuat keuangan usaha 
maupun manajemen usaha IMK melalui peningkatan pengetahuan maupun ketrampilan dalam 
keuangan dan manajemen perusahaan.  

Penelitian ini dilakukan terhadap 30 pelaku IMK sektor olahan makanan di Kabupaten 
Semarang.  Data yang diperlukan berupa data primer terkait dengan literasi keuangan, 
kemampuan manajerial dan kinerja usaha.  Data tersebut diperoleh melalui kuesioner yang 
diberikan kepada 30 pelaku IMK sebagai responden.  Tehnik analisa yang dipergunakan berupa 
tehnik kuantitatif melalui regresi berganda, yang kemudian dilakukan uji t dan uji f.  Sementara, 
tehnik deskriptif kualitatif dilakukan untuk analisa faktor yang menentukkan variabel literasi 
keuangan, kemampuan manajerial.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel kemampuan manajerial 
berpengaruh terhadap variabel kinerja usaha, sedangkan variabel literasi keuangan tidak 
berpengaruh.  Namun, secara simultan variabel literasi keuangan dan kemampuan manajerial 
berpengaruh terhadap kinerja usaha.  

 Sementara, tingkat literasi keuangan ditentukkan oleh faktor pendidikan, usia, 
pengalaman usaha dan pendapatan.   Sedangkan, kemampuan manajerial ditentukkan oleh faktor 
sumber daya, ketersediaan informasi, daya ingat, pengetahuan dan pengalaman, ketepatan dalam 
mendeteksi, kemampuan dalam menyesuaikan, kondisi usaha, resiko usaha dan ketergantungan 
usaha.  

Dari hasil temuan itu, maka disarankan pelaku IMK sektor olahan makanan untuk lebih 
memperkuat faktor-faktor tersebut. Alasannya  karena faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu 
yang menentukkan tingkat kemampuan manajerial secara tidak langsung mempengaruhi kinerja 
usahanya.  
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BAB I. 

PENDAHULUAN 
  

1.1. Latar Belakang Masalah 
Daerah Kabupaten Semarang sebagai daerah penyanggah kota Semarang dengan kota 

Surakarta, memiliki potensi ekonomi yang cukup baik, karena di daerah ini cukup banyak pelaku 

usaha yang menjalankan aktivitas bisnisnya.   Sektor usaha yang menggerakkan ekonomi di 

daerah tersebut berasal dari sektor industri, perdagangan,  hotel dan restoran, serta  pertanian, 

termasuk diantaranya yang dilakukan oleh pelaku UKM (Rahman, 2009).  

Peran Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam menggerakkan ekonomi daerah Kabupaten 

Semarang, khususnya yang dilakukan oleh IMK sektor olahan makanan cukup strategis.  Hal itu 

disebabkan karena sektor ini telah menyerap tenaga kerja cukup besar, terutama setelah terjadi 

pengurangan tenaga kerja akibat adanya penutupan pabrik selama terjadi krisis ekonomi dan 

moneter  Selain itu, IMK termasuk yang bergerak di sektor olahan makanan juga telah memberi 

kontribusi terhadap pembentukkan produk domestik bruto (Rusdarti, 2010). Secara nasional 

kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto diperkirakan pada tahun 2019 dapat 

mencapai 65% (Syarizka, 2019). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa eksistensi UKM 

memang diperlukan dalam mendukung program pemerintah untuk mengatasi masalah 

pengangguran  dan mengembangkan ekonomi, termasuk ditingkat regional.  

Namun, seperti halnya UKM pada umumnya, IMK sektor olahan makanan juga 

menghadapi permasalahan cukup krusial, yang dapat menghambat perkembangan usahanya 

Berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan yang 

bersifat strategis, meskipun belum menyeluruh dan hasilnya belum optimal.  Beberapa 

diantaranya masalah permodalan maupun manajemen.  Pemerintah maupun pihak swasta telah 

mengulurkan tangan untuk membantu permodalan UKM melalui kebijakan pinjaman lunak.   

Dilain sisi, keterlibatan perguruan tinggi, LSM, pemerintah dan swasta selama ini dalam 

membenahi manajemen UKM diharapkan akan meningkatkan kemampuan manajerialnya, 

walaupun pada kenyataanya masih banyak pelaku UKM yang belum profesional dalam 

pengambilan keputusan sehingga masih kalah bersaing dengan pelaku usaha berskala besar.  

Kondisi itu tidak terlepas dari sikap pelaku UKM yang lebih mefokuskan pada kepentingan 
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jangka pendek dan kurang pada kepentingan jangka panjang, sehingga tidak begitu memikirkan 

pada pengembangan produk yang inovatif (Manurung dan Barlian, 2012).  

 Dari semua masalah yang dihadapi UKM, khususnya oleh IMK  sektor olahan makanan 

di Kabupaten Semarang,  pengelolaan keuangan maupun manajemen merupakan suatu masalah 

yang banyak dihadapi oleh pelaku IMK.  Apabila masalah tersebut dibiarkan dan tidak diatasi, 

maka dikawatirkan sektor IMK akan terhambat perkembangannya.    

 Masalah pengelolaan keuangan terjadi dimungkinkan karena penguasaan pengetahuan 

dan literasi keuangan yang minim.  Minimnya pengetahuan itu akan dapat menyebabkan 

pengelolaan keuangan tidak efisien.  Menurut Hilbert,dkk (2003) dan  Cude,dkk (2006), untuk 

dapat mengelola usaha dengan baik diperlukan suatu pengetahuan bagaimana mengelola 

keuangan dan berinvestasi dengan tepat.  Dengan kata lain, diperlukan suatu pengetahuan dan 

literasi keuangan yang baik.  Bagi sektor UKM, termasuk IMK, penguasaan literasi keuangan 

akan dapat meningkatan kapasitas usaha maupun pemanfaatan peluang usaha melalui 

kemudahan dalam mendapatkan modal dari lembaga keuangan formal. (Soetiono dan Setiawan, 

2018). Dengan demikian, ketergantungan  akan kredit dari lembaga keuangan informal yang 

biayanya tinggi menjadi berkurang. 

 Sedangkan, masalah manajemen itu terjadi, kemungkinan disebabkan karena rata-rata  

kemampuan pelaku UKM dalam manajemen masih lemah (Hamdani, 2018). Kondisi itu dapat 

terlihat dari belum mampunya mengelola keuangan dengan baik.  Selain itu, juga masih banyak 

pelaku UKM yang belum memahami  bagaimana menyusun akuntansi yang baik sesuai 

ketentuan yang berlaku, sehingga pencatatan akuntansi sangat sederhana sekali, bahkan hanya 

berupa catatan saja.  Dari aspek pemasaran, hampir seluruh UKM belum dapat menguasai pasar 

dan produk yang dihasilkan kurang inovatif.  Dengan melihat hal itu, maka banyak dari UKM 

yang belum mampu bersaing dengan usaha berskala besar. Sebagaimana diketahui bahwa agar 

supaya usaha dapat berkembang diperlukan kemampuan manajerial dari pelaku usaha, termasuk 

di sektor UKM.  Kemampuan manajerial tersebut terutama terkait dengan aspek keuangan, 

produki, pemasaran maupun sumber daya manusia. 

 Dari uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa literasi keuangan maupun kemampuan 

manajerial itu penting untuk dikuasai pelaku UKM.  Alasannya, kedua hal tersebut akan 

menentukkan keberhasilan usahanya, yang dapat dilihat dari kinerjanya.  Hasil penelitian yang 

dilakukan Aribawa (2016) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja 
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maupun keberlanjutan usaha sektor UMKM kreatif di Jawa Tengah.  Hal yang sama juga 

dilakukan oleh hasil penelitian Yani dkk (2018), yang menunjukkan bahwa literasi keuangan 

UKM kuliner berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha di kota Medan.  Sementara itu, 

Wirda dan Azra (2015), juga menunjukkan dari hasil penelitiannya bahwa kompetensi manajerial 

ternyata berpengaruh terhadap kinerja UMKM sektor industri kreatif di Sumatera Barat.    

 Dari apa yang dipaparkan diatas, maka perlu dilakukan suatu pengujian kembali tentang 

pengaruh literasi keuangan dan kemampuan manajerial terhadap kinerja UKM. Pengujian ini 

dilakukan dengan  meneliti IMK sektor olahan makanan di di daerah Kabupaten Semarang. Di 

daerah ini, sektor olahan makanan yang diusahakan IMK cukup berkembang, terutama setelah 

banyaknya pabrik yang ditutup akibat dari krisis moneter. 

 

1.2. Perumusan Masalah 
 Peran usaha olahan makanan yang dilakukan IMK di Kabupaten Semarang cukup penting 

dalam menggerakkan ekonomi regional di daerah Kabupaten Semarang. Namun demikian, 

pengelolaan keuangan dan kemampuan manajerial sebagai dua hal penting dalam menentukkan 

prestasi usaha, yang dapat dilihat dari kinerjanya sering menjadi persoalan tersendiri. Oleh 

karena itu, perlu diketahui seberapa jauh penguasaan literasi keuangan maupun kemampuan 

manajerial dan dampaknya terhadap kinerja usahanya. Selain itu, analisa untuk menggali hal-hal 

yang mengenai literasi keuangan  dan kemampuan manajerial sebagai sebab yang berdampak 

atau tidaknya  terhadap kinerja perlu juga dilakukan agar supaya dapat diketahui faktor 

penyebabnya. 

 Sehubungan dengan hal itu, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh literasi keuangan dan kemampuan manajerial  terhadap kinerja 

usaha IMK secara parsial maupun simultan pada sektor olahan makanan di Kabupaten 

Semarang? 

2. Apa faktor penyebab yang menentukkan tingkat literasi keuangan maupun kemampuan 

manajerial yang  berpengaruh terhadap kinerja usaha IMK sektor olahan makanan di 

Kabupaten Semarang? 
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1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 Tujuan dari hasil penelitian ini adalah 

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan kemampuan manajerial terhadap kinerka 

IMK sektor olahan makanan di Kabupaten Semarang. 

2. Untuk mengetahui berbagai faktor penyebab yang menentukkan tingkat literasi keuangan 

maupun kemampuan manajerial IMK sektor olahan makanan di Kabupaten Semarang. 

Sedangkan, manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi  Perguruan  Tinggi,  khususnya  Universitas  Katolik  Soegijapranata, hasil penelitian 

ini  dapat dipergunakan sebagai  bahan  untuk  melakukan penelitian lebih  lanjut  maupun 

penyusunan program pengabdian masyarakat. Khususnya yang terkait dengan pengelolaan 

keuangan dan kemampuan manajerial IMK sektor olahan   makanan di Kabupaten 

Semarang.  

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Semarang, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan 

sebagai bahan penyuluhan maupun dasar pemberian bantuan,  yang terkait  dengan  

keuangan maupun manajemen, terutama pada IMK olahan makanan di Kabupaten Semarang. 

3. Bagi IMK olahan makanan di Kabupaten Semarang, hasil penelitian ini dapat dipergunakan 

sebagai bahan masukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan maupun manajemen 

sehingga dapat memperbaik atau meningkatkan kinerja usahanya. 

 
1.4.Urgensi Penelitian 
 Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa IMK sektor olahan makanan di 

Kabupaten Semarang cukup potensi dan dapat diandalkan sebagai penggerak ekonomi rakyat, 

khususnya di pedesaan.  Oleh karena itu, dengan ditelitinya pengaruh literasi keuangan maupun 

kemampuan manajerial terhadap kinerja IMK sektor olahan makanan, maka akan dapat diketahui 

seberapa jauh penguasaan literasi keuangan dan kemampuan manajerial yang ada pada IMK 

tersebut serta dampaknya pada kinerjanya.  Selanjutnya, berdasarkan hasil tersebut akan dapat 

digali berbagai hal sebagai penyebab terkait dengan literasi keuangan dan kemampuan 

manajerial, yang mengakibatkan atau menimbulkan kondisi kinerja IMK.   Kesemuanya itu 

belum pernah dikaji di Kabupaten Semarang,padahal hasilnya sangat penting untuk bahan 

pembuatan program pemberdayaan UKM, khususnya IMK sektor olahan makanan.  Program 
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tersebut dapat berupa peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, baik yang berhubungan dengan 

literasi keuangan maupun kemampuan manajerial, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

kinerjanya. 

  

1.5.Luaran Penelitian 
  Diharapkan dari penelitian ini akan menghasilkan luaran sebagai berikut: 

1. Publikasi ilmiah mengenai pengaruh literasi keuangan dan kemampuan manajerial terhadap 

kinerka IMK sektor olahan makanan di Kabupaten Semarang.  

2. Pembuatan  modul  pelatihan literasi keuangan, manajemen usaha maupun kinerja usaha 

untuk IMK sektor olahan makanan di Kabupaten Semarang.  
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Bab II. 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1.Literasi Keuangan 
 Literasi adalah suatu kemampuan secara individu untuk memanfaatkan segenap potensi 

maupun ketrampilan yang ada di dalam hidupnya.  Dengan demikian, literasi dapat diartikan 

sebagai kemampuan seseorang didalam mengelola maupun memahami informasi pada saat 

melakukan proses membaca serta menulis (Mujib dalam Soetiono dan Setiawan, 2018).  

Sementara, keuangan itu berkaitan dengan bagaimana seseorang sebagai individu mempelajari 

berbisnis, meningkatkan peran organisasi, kemudian mengalokasi serta menggunakan sumber daya 

moneter  seiring dengan berjalannya waktu, dan juga menghitung risiko dalam menjalankan 

proyeknya. Istilah keuangan berarti (www.wikipedia.org). 

 Dari uraian diatas, maka dapat dikemukakan bahwa literasi keuangan itu merupakan 

suatu pengetahuan, ketrampilan, maupun keyakinan, yang berpengaruh terhadap sikap dan 

prilaku untuk  meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputuan maupun pengelolaan 

keuangan guna mencapai kesejahteraan.(PJOK, 2016).   

 Pengetahuan keuangan tersebut terkait  dengan  pemahaman setiap  individu  terhadap  

lembaga keuangan formal maupun produk serta pelayanan jasa keuangan termasuk didalamnya 

manfaat, hak maupun kewajiban serta resikonya sebagai konsumen.  Indikator pengetahuan 

keuangan antara lain penguasaan pengetahuan tentang lembaga keuangan formal, produk dan 

layanan formal, delivery chanel serta karakteristik produk.  

Kemudian, ketrampilan keuangan diartikan sebagai kemampuan individu dalam 

melakukan perhitungan yang sederhana, termasuk menghitung   return   dari   suatu   produk   

serta   layanan   keuangan. Indikator ketrampilan keuangan  antara lain kemampuan dalam 

menghitung suku bunga, inflasi maupun hasil investasi.   

Selanjutnya,   keyakinan keuangan, menyangkut kepercayaan dari setiap individu 

dalam menggunakan produk dan jasa keuangan maupun dalam melakukan pengelolaan 

keuangan.  Indikator keyakinan keuangan antara lain kepercayaan terhadap perbankan, rasa 

aman, jaminan pemerintah, resiko yang rendah, kesesuaian kebutuhan maupun pemberian 

keuntungan.      

Sementara, sikap keuangan berhubungan dengan sikap individu dalam permasalahan 

keuangan, misal sikapnya dalam menyusun perencanaan keuangan. Indikator sikap keuangan 
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antara lain dalam jangka pendek bertujuan untuk  memenuhi kebutuhan pokok maupun untuk 

mempertahankan hidup. Sementara, dalam jangka panjang, indikatornya adalah bertujuan 

dalam mempersiapkan hari tua.     

Sedangkan, perilaku keuangan berkaitan dengan tujuan dalam menggunakan produk 

serta tindakan dari setiap individu untuk mencapai tujuan keuangan. Indikator prilaku keuangan 

antara lain penggunaaan produk dan layanan keuangan, melakukan penyusunan rencana 

keuangan, menabung dan bekerja keras untuk memperoleh uang.  Sementara itu, di hari tua, 

indikator prilaku keuangan antara lain menggunakan tabungan, terutama untuk keperluan 

pengeluaran yang besar.   Selain itu, juga menggunakan asuransi kesehatan. 
 

2.2.Kemampuan Manajerial 
 Kemampuan manajerial diartikan sebagai kemampuan untuk dapat menggerakkan orang 

lain dalam upaya menggunakan sumber-sumber yang ada guna mencapai tujuan organisasi 

dengan efisien dan efektif. (Iskandar, 2011). Takaran efisien dan efektif adalah sampai seberapa 

baiknya seorang manajer dapat menetapkan rencananya di dalam mencapai tujuan yang 

dikehendaki. Sedangkan, kunci kesuksesan dalam mengelola suatu organisasi adalah 

keberhasilannya dalam memimpin yang dilakukan secara efektif.  Untuk mencapai hal itu, maka 

seorang pemimpin, termasuk pengusaha harus memiliki suatu ketrampilan. 

 Ketrampilan yang harus dimiliki seorang pemimpin atau pengusaha agar supaya dapat 

mengelola organisasi atau badan usaha, yang  mencakup ketrampilan konseptual, ketrampilan 

yang  berhubungan dengan orang lain  dan ketrampilan teknik (Kho, 2017).  Ketrampilan 

konseptual berkaitan dengan pemahaman tentang keseluruhan organisasi, seperti kerjasama antar 

unit, ketergantungan satu unit dengan unit lainnya, hubungan antar badan usaha/lembaga, 

industri dan masyarakat.  Selain itu, pemahaman mengenai kondisi politik, sosial maupun 

ekonomi dan pengaruhnya terhadap bisnis tertentu   Sementara, ketrampilan berhubungan 

dengan orang lain merupakan kemampuan yang diperlukan untuk dapat berinteraksi secara 

efektif dengan seluruh anggota di dalam suatu organisasi atau badan usaha.  Hal itu dilakukan 

guna membangun pemahaman maupun upaya kooperatif di dalam tim yang dipimpinnya. 

Selanjutnya, ketrampilan itu akan memungkinkan seorang pengusaha menjadi pemimpin yang 

dapat memotivasi pegawainya untuk mencapai prestasi kerja lebih baik. Sedangkan, ketrampilan 
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teknik merupakan kemampuan yang dimiliki untuk dapat menggunakan suatu teknik tertentu 

dalam melaksanakan pekerjaan.  

 Hal yang sama juga dikemukakan oleh Katz dan Robbins maupun Rivai dalam Amos 

(2014) bahwa ketrampilan manajerial yang efektif itu dapat terwujud apabila seorang pemimpin 

atau manajer memiliki keterampilan teknis, keterampilan manusiawi dan keterampilan 

konseptual.   Ketrampilan teknis berkaitan dengan kemampuannya dalam menerapkan 

pengetahuan khusus atau keahlian spesialisasi. Kemudian, ketrampilan manusiawi merupakan 

kemampuan untuk melakukan kerjasama, memahami serta memovitasi orang lain.  Sedangkan, 

ketrampilan konseptual merupakan kemampuan mental untuk melakukan analisa serta diagnosis 

terhadap situasi yang rumit.  

Dari uraian dapat dikemukakan bahwa ketrampilan manajerial itu menyangkut tiga hal, 

yaitu ketrampilan tehnis, ketrampilan berkomunikasi dengan orang lain  dan ketrampilan 

konseptual. 

 Indikator dari ketrampilan tehnis antara lain ditunjukkan dari kemampuannya dalam 

menyusun rencana usaha, melakukan pembukuan, menyusun laporan keuangan, melakukan 

analisa keuangan, menentukkan harga jual, menggunakan saluran distribusi, menggunakan 

peralatan computer dan internet, dsbnya. 

 Indikator dari ketrampilan berkomunikasi dengan orang lain ditunjukkan melalui 

kemampuannya dalam menggali ide dari orang lain dalam menyusun rencana bisnis, mendorong 

dan memperdayakan orang lain, mengarahkan orang lain dengan baik, mendelegasikan tugas dan 

tanggung jawab kepada orang lain, membagi semua informasi yang relevan dan bermanfaat, 

memberikan harapan yang positif terhadap orang lain serta memberikan penghargaan kepada 

orang lain. 

 Indikator dari ketrampilan konseptual antara lain ditunjukkan melalui kemampuannya 

melihat organisasi secara menyeluruh, memahami hubungan antara bagian yang berhubungan, 

memperoleh, menganalisa maupun menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari berbagai 

sumber. 

 

2.3.Kinerja Usaha 
 Performance atau kinerja adalah hasil atau keluaran yang dihasilkan dari suatu proses 

kegiatan. (Nurlaila dalam Riadi, 2014).  Sementara, menurut Luthans dalam Riadi (2014), 
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kinerja adalah suatu kuantitas atau kualitas yang dihasilkan dari suatu pekerjaan yang dilakukan 

oleh seseorang.    Dari uraian tersebut, maka kinerja dapat diartikan sebagai hasil dari suatu 

kegiatan usaha yang dihasilkan oleh seseorang.  Seseorang itu bisa seorang pengusaha, manajer 

atau pemimpin dari suatu organisasi.  

 Terdapat berbagai kinerja untuk melihat hasil kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha.  

Salah satunya adalah dengan mengukur kinerja usaha, yaitu kinerja keuangan usahanya.   

Pengukuran kinerja keuangan suatu usaha yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dapat berupa 

rasio keuangan, cross section, maupun time series atau dikenal dengan analisa tren. ( Hanafi, 

2016).   Menurut Lee dan Tsang dalam Sarwoko (2013), indikator atau ukuran kinerja dari suatu 

usaha, khususnya yang dilakukan oleh sektor usaha kecil dan mikro (UKM) dapat diketahui dari 

pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba dan pertumbuhan modal.  Semakin positif dan besar 

pertumbuhannya, maka semakin baik kinerja usahanya. Sebaliknya, semakin rendah dan 

negative, maka semakin buruk pertumbuhannya.    
 
 
2.4.Pelaku IMK sektor Olahan Makanan 

 Menurut  Undang-Undang nomer 20 tahun 2008, yang dimaksud dengan pelaku industri 

mikro dan kecil itu adalah pelaku usaha yang memproduksi barang dengan kriteria sebagaimana 

pada tabel 1. 

Tabel 2.1 
Kriteria Usaha Kecil dan Mikro 

 Usaha Miro Usaha Kecil 

Nilai Kekayaan Bersih 

 

Nilai Penjualan Setahun 

≤ Rp.50.000.000,- 
 
 
≤Rp.300.000.000,- 

>Rp.50.000.000,-  
dan ≤Rp.500.000.000,- 
 
>Rp.300.000.000,-  
dan≤ Rp.2.500.000.000,- 

  Sumber : Undang-Undang no.20 tahun 2008, Bank Indonesia. 

 

Yang dimaksud dengan kekayaan bersih adalah kekayaan yang berhubungan dengan usahanya 

dan nilainya tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha  maupun rumah tinggal. 

 Pangan olahan atau olahan makanan merupakan suatu makanan atau minuman yang 

dihasilkan melalui suatu proses dengan menggunakan cara atau metode tertentu, baik dengan 
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menambah bahan lain ataupun tidak. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan, no.27 

tahun 2017).   

 Dari hal tersebut diatas, maka pelaku IMK yang bergerak di sektor usaha olahan makanan  

adalah pengusaha yang memproses makanan atau minuman dengan nilai kekayaan bersih paling 

tinggi Rp.500.000.000,- dan nilai penjualan setahun paling banyak Rp.2.500.000.000,- 

 

2.5. Literasi Keuangan, Kemampuan Manajerial dan Kinerja Usaha 
 Dalam pengelolaan usaha, literasi keuangan dan kemampuan manajerial pengusaha di 

sektor usaha, termasuk IMK kemungkinan dapat berpengaruhi terhadap kinerja usahanya.  

 Hal itu terbukti dari hasil penelitian yang pernah dilakukan Aribawa (2016) dengan 

menggunakan sampel UMKM di propinsi Jawa Tengah, yang menunjukkan bahwa literasi 

keuangan itu   memang berpengaruh terhadap kinerja keuangan sektor UMKM industri kreatif di 

Jawa Tengah.  Hal itu dapat diketahu dari hasil perhitungan uji t yang menunjukkan bahwa nilai 

probabilitasnya itu < nilai signifikan 5%.                                                                                                                                

 Hasil temuan itu juga dibuktikan dengan  penelitian yang dilakukan Wirda dan Azra 

(2015).  Dengan menggunakan sampel pengusaha industri kreatif, khususnya border, sulaman 

dan tenunan di Sumatera Barat, yang hasilnya menunjukkan bahwa kompetensi manajeril 

berpengaruh terhadap kinerja sektor industri kreatif.  Temuan itu didapatkan dari hasil 

perhitungan nilai probabilitasnya < nilai signifikan 5%. 

 Penelitian lainnya, yang senada juga dilakukan oleh Yani Fitri dkk (2018). Penelitian 

tersebut dilakukan di kota Medan dengan sampel usaha kuliner khas kota Medan.  Hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa literasi keuangan ternyata berpengaruh terhadap 

keberlangsungan usaha kuliner di kota Medan.  Hal itu dibuktikan dengan perhitungan uji t yang 

nilai probabilitasnya < nilai signifikan 5%.  

 Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan Astuti dan Murwatiningsih 

(2016).  Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sampel UKM (IMK) olahan produk salak 

di kota Banjarnegara.  Salah satu hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan manajemen 

berpengaruh terhadap kinerja usahanya.  Temuan itu didasarkan pada perhitungan uji t dengan 

nilai probabilitas < nilai signifikan 5%.   
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2.6. Berbagai Faktor Penyebab yang Menentukkan Tingkat Literasi Keuangan dan 
Kemampuan Manajerial. 
 Literasi keuangan ditentukkan oleh berbagai hal sebagai faktor Penyebab.  Menurut 

Ansong dan Gynsare (2012), hal-hal sebagai faktor penyebab yang menentukkan tingkat literasi 

keuangan, antara lain usia, pendidikan dan pengalaman kerja. Sedangkan, menurut Andrew  dan 

Linawati (2014), jenis kelamin dan tingkat pendidikan merupakan dua hal yang menentukkan 

literasi keuangan. Hal yang hampir sama juga dikemukakan oleh OJK (2016), yaitu tingkat 

literasi keuangan ditentukkan antara lain oleh jenis kelamin, tingkat pendidikan dan tingkat 

pendapatan.  

Sementara itu, kemampuan manajer dalam mengambil keputusan ditentukkan oleh 

berbagai hal sebaga faktor penyebab.   Menurut Williams (2001), hal-hal sebagai faktor 

Penyebab yang  menentukkan tingkat kemampuan manajer dalam mengambil keputusan, antara 

lain sumber daya yang ada, informasi yang tersedia, daya ingat, penguasaan pengetahuan 

maupun pengalaman yang dimiliki, ketepatan dalam mendeteksi suatu kejadian, kemampuan 

dalam menyesuaikan, dsbnya  

 

2.7. Kerangka Pikir Penelitian : 
 Dari tinjauan pustaka sebagaimana dipaparkan diatas, selanjutnya dapat disusun kerangka 

pikir penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

                                                  Gambar: Kerangka Pikir Penelitian 

 

Keterangan : 
Tingkat literasi keuangan dan kemampuan manajerial IMK olahan makanan dapat  berpengaruh 

terhadap Kinerja Usahanya.  

 

Literasi Keuangan 

IMK Sektor 
Olahan Makanan 

Kemampuan Manajerial 

Kinerja Usaha 
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2.8 Definisi operasional : 
1).Literasi Keuangan merupakan : 

a. Pengetahuan keuangan yang dimiliki IMK, antara lain pengetahuan lembaga keuangan 

formal, produk dan layanan formal, delivery channel serta karakteristik produk.   

b. Ketrampilan keuangan yang dikuasai IMK, antara lain penghitungan bunga, inflasi maupun 

hasil dari investasi. 

c. Keyakinan Keuangan dari IMK, antara lain adanya rasa aman, jaminan dari pemerintah, 

resiko yang rendah, produk sesuai kebutuhan serta pemberian keuntungan.  

d. Sikap Keuangan dari IMK, antara lain menggunakan produk keuangan untuk memenuhi ke 

          butuhan pokok, mempertahankan hidup maupun mempersiapkan hari tua. 

c. Prilaku Keuangan yang ditunjukkan oleh IMK melalui penggunaan produk maupun 

layanan keuangan, penyusunan rencana keuangan, menabung, bekerja keras untuk 

menghasilkan uang, penggunaan tabungan dan asuransi kesehatan di hari tua, penggunaan 

tabungan untuk pengeluaran yang besar.  

2). Kemampuan Manajerial merupakan kemampuan IMK dalam manajemen : 

a. Ketrampilan Konseptual, antara lain ketrampilan dalam  menghubungkan perubahan sosial 

ekonomi dengan rencana kerja, peraturan pemerintah dengan rencana kerja, mengeluarkan 

pemikiran/ide untuk memajukan usaha melalui rencana kerja. 

b. Ketrampilan yang berhubungan dengan orang lain, antara lain ketrampilan dalam menggali 

pendapat orang lain, mendorong dan memperdayakan orang lain, mendelegasikan tugas 

kepada orang lain, membagi informasi yang penting kepada orang lain, mengarahkan orang 

lain, menghargai orang lain, menunjukkan harapan positif kepada orang lain. 

c. Ketrampilan Tehnis, antara lain ketrampilan dalam melakukan pembukuan, menyusun 

laporan keuangan, rasio keuangan, penggunaan alat keuangan, menggunakan komputer, 

menggunakan internet, menyusun rencana usaha, menentukkan harga jual.   

 3). Kinerja Usaha merupakan hasil  yang dilakukan IMK dalam menjalankan usaha, yang 

ditunjukkan melalui  perubahan penjualan, perubahan laba, perubahan aset, perubahan 

modal, perubahan periode pengumpulan piutang, perubahan kemampuan dalam memenuhi 

hutang lancar, perubahan periode perputaran persediaan barang. 

4). Berbagai Faktor penyebab yang menentukkan tingkat  literasi keuangan maupun kemampuan 

manajerial IMK 
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a. Faktor yang menentukkan tingkat literasi keuangan, antara lain usia, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, pengalaman dan pendapatan.  

b. Faktor yang menentukkan tingkat kemampuan manajerial, antara lain sumber daya, 

ketersediaan informasi, daya ingat, tingkat pengetahuan dan pengalaman, ketepatan dalam 

mendeteksi, kemampuan menyesuaikan, kondisi, resiko dan ketergantungan. 

 

2.9 Hipotesis Penelitian. 
Dari kajian pustaka dapat disusun hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. Hipotesis 1 : Terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha IMK sektor  

   olahan makanan di Kabupaten Semarang. 

2. Hipotesis 2  : Terdapat pengaruh kemampuan manajerial terhadap usaha IMK sektor  

    olahan makanan di Kabupaten Semarang. 

3. Hipotesis 3  : Terdapat pengaruh literasi keuangan dan kemampuan manajerial terhadap 

    Usaha IMK sektor olahan makanan di Kabupaten Semarang. 
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Bab III. 
METODE PENELITIAN 

 
3.1.Obyek Penelitian. 

 Obyek dari penelitian ini adalah pelaku IMK olahan makanan di daerah Kabupaten 

Semarang.  

 

3.2.Populasi dan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah semua pelaku IMK olahan makanan di daerah 

Kabupaten Semarang.  Mengingat pelaku IMK setiap tahun selalu berubah, artinya ada yang 

membuka usaha baru, terutama akibat dari terjadinya PHK karyawan sebagai dampak penutupan 

pabrik.  Namun demikian, pada sisi lain, terdapat pelaku IMK yang beralih ke usaha lain selain 

olahan makanan, sehingga jumlahnya tidak menentu dan sulit diketahui.  Oleh karena itu, sampel 

dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak 30 pelaku IMK olahan makanan (quota sampling) tanpa 

membatasi basis bahan bakunya.  

 

3.3.Data dan Metode Pengumpulan Data 
 Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, terkait dengan literasi 

keuangan, kemampuan manajerial dan kinerja usahanya.    

 Data tersebut diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada 30 pelaku IMK olahan 

makanan.  Pernyataan/pertanyaan  yang diajukan dalam kuesioner bersifat tertutup dan terbuka.   

 Pernyataan/pertanyaan tertutup diajukan untuk menjawab perumusan masalah pertama. 

Jawaban responden berupa pendapat yang dipilih dari berbagai jawaban yang telah tersedia dan 

diukur dengan skala Likert. Skala Likert terdiri dari 5 pilihan skala yang memiliki gradasi dari 

sangat setuju hingga sangat tidak setuju. (Ghozali, 2005).  Penelitian ini menggunakan 4 pilihan 

skala, yaitu sangat setuju dengan score 4, setuju dengan score 3, tidak setuju dengan score 2 dan 

sangat tidak setuju dengan score 1.  Sedangkan, pilihan netral dihilangkan karena dikawatirkan 

pernyataan dengan pilihan ini akan banyak dipilih.    

 Namun sebelumnya,  terlebih dahulu dilakukan uji reliabilitas dan uji validitas terhadap 

pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kuesioner 

sebagai indikator dari suatu konstruk. (Gozali, 2005).   Suatu konstruk atau variabel dapat 
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dikatakan reliable apabila menghasilkan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Nunnaly dalam Gozali, 

2005).   Sementara, uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner.   

Suatu pernyataan/pertanyaan di kuesioner itu dikatakan valid, apabila r hitung atau korelasi antar 

skor butir pernyataan/pertanyaan dengan total skor konstruk > r tabel.  

 Sebelum kuesioner disebarkan kepada 30 responden, terlebih dahulu dilakukan uji 

validitas dan reliabilitas kepada 13 orang.  Dari variabel literasi keuangan, yang semula 23 

pernyataan, maka setelah melalui uji validitas dan realibilitas sebanyak tiga kali menghasilkan 14 

pernyataan yang valid dan  konstruk literasi keuangan yang reliable.    Hal itu ditunjukkan 

dengan nilai Corrected Item-Total Correlation  masing-masing pernyataan dari 14 pernyataan > 

0,476 (r tabel) untuk uji validitas..  Sedangkan, nilai Cronbach’s Alpha, 0,944 >0,70 untuk uji 

reliabilitas 

Selanjutnya, dari variabel kemampuan manajerial, yang semula terdiri 19 pernyataan, 

maka setelah melalui uji validitas dan realibilitas sebanyak dua kali menghasilkan 13 pernyataan 

yang valid dan  konstruk kemampuan manajerial yang reliable.    Hal itu ditunjukkan dengan 

nilai Corrected Item-Total Correlation  masing-masing pernyataan dari 13 pernyataan > 0,476 (r 

tabel) untuk uji validitas..  Sedangkan, nilai Cronbach’s Alpha, 0,931 >0,70 untuk uji reliabilitas. 

Untuk variabel kinerja usaha, yang semula terdiri dari 14 pernyataan, maka setelah 

melalui uji validitas dan realibilitas sebanyak tiga kali menghasilkan 8 pernyataan yang valid dan  

konstruk kinerja usaha yang reliable.    Hal itu ditunjukkan dengan nilai Corrected Item-Total 

Correlation  masing-masing pernyataan dari 8 pernyataan > 0,476 (r tabel) untuk uji validitas..  

Sedangkan, nilai Cronbach’s Alpha, 0,809 >0,70 untuk uji reliabilitas.  (lihat lampiran) 

 Pertanyaan tertutup dan terbuka diajukan untuk menjawab perumusan masalah kedua.  

Jawaban responden berupa pendapat atau keterangan menurut  kejadian yang dialami sendiri dan 

bersifat pribadi, terkait dengan literasi keuangan maupun kemampuan manajerial yang 

kemungkinan dapat mempengaruhi kinerjanya.   Pertanyaan tertutup juga diajukan untuk 

menggali kondisi responden secara umum. 

  

3.4.Tehnik Analisa Data 
 Tehnik analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Tehnik deskripitif kualitatif dipergunakan untuk: 
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1) Mengetahui rata-rata score dan kategori dari pernyataan terkait dengan literasi keuangan, 

kemampuan manajerial dan kinerja usaha.  Selain itu, juga untuk mengetahui rata-rata 

score dari variabel literasi keuangan, kemampuan manajerial dan kinerja usaha dari 

masing-masing responden  

Antara 0  sampai dengan 1 : termasuk kategori sangat tidak setuju 

Antara 1 sampai dengan  2 : termasuk kategori tidak setuju. 

Antara 2 sampai dengan 3  : termasuk kategori setuju. 

Antara 3 sampai dengan 4  : termasuk kategori sangat setuju.  

2) Menggali berbagai faktor penyebab yang menentukkan tingkat literasi keuangan dan 

tingkat kemampuan manajerial yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja 

usahanya. Analisa dilakukan melalui tabel frekuensi untuk kemudian hasilnya 

diinterpretasi. 

3) Untuk menggambarkan kondisi responden secara umum, yang dilakukan melalui tabulasi 

silang. 

2. Tehnik kuantitatif dipergunakan untuk menguji pengaruh literasi keuangan dan kemampuan 

manajerial terhadap kinerja usahanya melalui model persamaan regresi berganda  

Regresi Berganda :   

      Y = bo + b1.X1+ b2.X2 

Keterangan : 

Y adalah Kinerja Usaha sebagai variabel dependen                

X1 adalah Literasi Keuangan sebagai variabel independen 

X2 adalah Kemampuan Manajerial sebagai variabel independen 

1) Uji T, yaitu untuk menguji pengaruh variabel literasi keuangan dan variabel kemampuan 

manajerial terhadap variabel kinerja usahanya secara parsial.  Dengan menggunakan 

signifikansi (α) sebesar 5%, maka apabila besarnya nilai signifikansi t < 5%, variabel 

literasi keuangan dan variabel kemampuan manajerial secara parsial berpengaruh terhadap 

variabel kinerja usahanya.  Sebaliknya, apabila besarnya nilai signifikansi t > 5%, variabel 

literasi keuangan dan variabel kemampuan manajerial secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap variabel kinerja usahanya. 

2) Uji F, yaitu untuk menguji pengaruh variabel literasi keuangan dan variabel kemampuan 

manajerial terhadap variabel kinerja usahanya secara simultan .  Dengan menggunakan 



17 
 

signifikasi (α) sebesar 5%, maka apabila besarnya nilai signifikansi f < 5%, variabel literasi 

keuangan dan variabel kemampuan manajerial secara simultan berpengaruh terhadap 

variabel kinerja usahanya.  Sebaliknya, apabila besarnya nilai signifikansi f > 5%, variabel 

literasi keuangan dan variabel kemampuan manajerial secara simultan tidak berpengaruh 

terhadap variabel kinerja usahanya. 
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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Responden. 

 Berdasarkan data yang diperoleh dari 30 responden sektor usaha olahan makanan 

menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah perempuan (83,33%) dan sisanya laki-laki 

(16,67%).   Hal itu tidak terlepas dari karakteristik sektor usaha olahan makanan berskala mikro 

dan kecil, yang kebanyakan dikelola oleh perempuan. Selain perempuan memiliki sifat trampil 

dalam mengolah makanan, khususnya makanan tradisional, juga lebih tekun, disiplin, teliti dan 

tertib.   Sektor usaha ini cukup banyak ditemui diberbagai tempat di wilayah kabupaten 

Semarang.   Usahanya didirikan sebagai usaha utama dan ada juga untuk memperkuat ekonomi 

rumah tangganya, meskipun suaminya juga bekerja.   Beberapa pengusaha perempuan 

mengemukakan bahwa penghasilan suaminya yang hanya sebagai petani, tukang ojek, buruh 

tani, buruh pabrik selama ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.  Kondisi 

tersebut telah mendorong mereka untuk mendirikan usaha olahan makanan.  

 Dilihat dari usianya, seluruh responden masuk kelompok usia sangat produktif.(100%)  

Temuan itu berdasarkan data, yang menunjukkan bahwa usia respoden sebagai pengusaha 

berkisar dari 30 tahun hingga 50 tahun lebih. (tabel 4.1.). Kelompok usia yang paling banyak  

berkisar dari 30 tahun hingga 50 tahun, yaitu sebesar 76,67%.  Ditinjau dari jenis kelamin, 84% 

dari seluruh responden kelompok  perempuan berusia 30 tahun hingga 50 tahun, sementara untuk 

responden kelompok laki-laki, sebesar 40%nya berusia berkisar 46 hingga 50 tahun.  
Tabel  4.1. 

Usia Responden 

Usia 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Frek % Frek % Frek % 

20   -   25 - - - - - - 
26   -   30 - - 1 4,00 1 3,33 
31   -   35 - - 6 24,00 6 20,00 
36   -   40 - - 1 4,00 1 3,33 
41   -   45 - - 6 24,00 6 20,00 
46   -   50 2 40,00 7 28,00 9 30,00 
Diatas 50 3 60,00 4 16,00 7 23,33 

Total 5 100,00 25 100,00 30 100,00 
                                  Sumber : Data Primer yang diolah 
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Melihat usianya yang masuk dalam usia sangat produktif, maka dapat dikatakan bahwa 

responden memiliki potensi cukup besar dalam mengembangkan dan memajukan usaha olahan 

makanan yang ditekuni.  Kondisi itu didukung dengan semangat anggota keluarganya seperti 

suami, anak-anaknya maupun saudaranya dalam membantu mengelola usahanya.  Hal itu 

merupakan aset penting bagi kabupaten Semarang.  Alasannya usaha kecil dan mikro di sektor 

olahan makanan dapat didorong untuk berperan dalam meningkatkan perkonomian daerah 

kabupaten Semarang melalui kontribusi dalam pembentukkan pendapatan asli daerah  

 Dilihat dari tingkat pendidikan, kebanyakan responden berlatar belakang pendidikan  

SLTA keatas, yaitu sebesar 53,33% (tabel 4.2). Secara terperinci, dari kelompok responden laki-

laki, sebesar 80%nya memiliki latar belakang pendidikan SLTA keatas.  Kemudian, dari 

kelompok responden perempuan, sebesar 48%nya memiliki latar belakang pendidikan SLTA 

keatas.  Pada tingkat pendidikan ini, pengetahuan dan wawasan yang dimiliki responden 

dipandang sudah cukup baik dan dapat mendukung pengelolaan usahanya yang berskala kecil 

dan mikro.   Terlebih, beberapa diantaranya pernah mendapat pelatihan dan pendampingan 

mengenai kewirausahaan, manajemen usaha kecil, ketrampilan dalam memproduksi yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan instansi pemerintah.      
Tabel 4.2. 

Tingkat Pendidikan 

Pendidikan 
Terakhir 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 
Frek % Frek % Frek % 

SD - - 3 12,00 3 10,00 
SLTP 1 20,00 10 40,00 11 36,67 
SLTA - - 8 32,00 8 26,67 
D3 1 20,00 2 8,00 3 10,00 
S1 3 60,00 2 8,00 5 16,67 
S2 - - - - - - 

Total 5 100,00 25 100,00 30 100,00 
                                   Sumber : Data Primer yang diolah  
Dengan berbekal pengetahuan dan wawasan yang cukup tersebut, maka kemampuan dalam 

berkomunikasi, pengambilan keputusan, memahami dan memecahkan suatu masalah, mengikuti 

perkembangan bisnis, cukup baik.  Kemampuan itu secara tidak langsung ikut membantu dalam 

manajemen usahanya, meskipun pada kenyataannya belum dapat menandingi kemampuan 

manajemen usaha yang berskala lebih besar.  
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 Dari pengalaman usahanya, cukup banyak pengusaha yang memiliki pengalaman usaha 

cukup lama, yaitu sebesar 53,33%,  namun juga tidak sedikit yang pengalaman usahanya masih 

terbatas (46,67%)  (tabel 4.3).   
Tabel 4.3 

Pengalaman Usaha 

Pengalaman 
Usaha 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 
Frek % Frek % Frek % 

1    -   5 1 20,00 13 52,00 14 46,67 
6   -   10 - - 6 24,00 6 20,00 

11   -   15 2 40,00 2 8,00 4 13,33 
16   -   20 1 20,00 4 16,00 5 16,67 
21   -   25 1 20,00 - - 1 3,33 
26   -   30 - - - - -   

Total 5 100,00 25 100,00 30 100,00 
                                  Sumber : Data Primer yang diolah 

Pengusaha yang lama dalam menekuni usahanya, maka kemampuannya dalam mengelola 

usahanya cukup trampil.    Hal itu didasarkan pada temuan bahwa  semakin lama usaha dikelola, 

semakin banyak pengusaha yang ditempa dengan berbagai persoalan bisnis, yang harus dihadapi 

dan diselesaikan.  Apalagi beberapa diantaranya ada yang pernah bekerja di suatu perusahaan 

industri garmen dan industri makanan berskala besar sehingga hal itu  telah memberi bekal 

ketrampilan yang dapat mendukung usahanya.    Bagi pengusaha yang pengalamannya masih 

terbatas, di dalam mengelola usahanya sering dibantu anggota keluarga dan saudaranya, seperti 

ketika mengolah makanan, menyortir dan membungkus makanan olahan yang sudah jadi.  Tanda 

disadari bahwa bantuan itu secara tidak langsung telah ikut berkontribusi terhadap kelancaran 

usahanya.   
  

4.2. Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemampuan Manajemen Terhadap Kinerja Usaha 
4.2.1.Pernyataan Responden Mengenai Literasi Keuangan, Kemampuan Manajerial dan 

Kinerja Usaha 
        Data yang diperoleh dari 30 responden terkait dengan pernyataan literasi keuangan, 

kemampuan manajerial dan kinerja usaha menunjukkan bahwa rata-rata score pernyataan dari 

variabel independent, yang terdiri dari variabel literasi keuangan serta variabel kemampuan 

manajerial, masing-masing  3,15 dan  3,23.(tabel 4.4)   

Secara terperinci, untuk variabel literasi keuangan, rata-rata score pengetahuan keuangan 

3,29, kemudian rata-rata score sikap keuangan 3,33 , dan rata-rata score perilaku keuangan 3,23.  

Namun untuk rata-rata score ketrampilan keuangan masih lebih rendah, yaitu 2,76.  Dengan 
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score sebesar itu, maka dapat dikatakan bahwa responden sebagai pengusaha telah beranggapan 

benar apabila literasi keuangan memang penting bagi seorang pengusaha dalam menjalankan 

bisnisnya. 

Tabel 4.4 
Rata-Rata Score Pernyataan Literasi Keuangan,  

Kemampuan Manajerial dan Kinerja Usaha 

No. Variabel   Rata-Rata 
Score 

I Literasi Keuangan :   
1. Pengetahuan Keuangan 3,29 
2. Ketrampilan Keuangan 2,76 
3. Sikap Keuangan 3,33 
4 Perilaku Keuangan 3,23 
  Rata-Rata Score Literasi Keuangan 3,15 
II Kemampuan Manajerial   
1 Ketrampilan dalam Manajemen 3,37 
2 Ketrampilan dalam Berkomunikasi 3,17 
3 Ketrampilan Tehnik 3,15 
  Rata-Rata Score Kemampuan Manajerial 3,23 
III Kinerja Usaha   
1 Kinerja Keuangan 3,17 
2 Kinerja Bukan Keuangan 3,40 
  Rata-Rata Score Kinerja Usaha 3,29 

                        Sumber: Data primer yang diolah 

  

 Kebanyakan dari mereka telah memahami bahwa pengetahuan keuangan itu penting 

untuk mendukung kelancaran suatu usaha.  Selain itu, mereka juga mengetahui unsur modal 

kerja bagi pembiayaan operasional usaha,  manfaat kredit usaha serta fasilitas perbankan untuk 

memperlancar transaski keuangan.   

Sementara itu, dari ketrampilan keuangan, kebanyakan diantaranya masih dikatakan 

cukup trampil melakukan transaksi keuangan, baik melalui ATM maupun langsung di bank.  

Namun demikian, masih cukup banyak yang belum dapat mengganti nomer PIN kartu ATM 

maupun melakukan kontrol terhadap saldo tabungan melalui ATM.   

Dari sikap keuangan, kebanyakan responden bersikap tidak emosional dan cukup berhati-

hati dalam menanggapi suatu kejadian seperti adanya upaya penipuan maupun kebijakan 

pemerintah yang berdampak terhadap keuangan usahanya.   Disamping itu, mereka juga bersikap 
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rasional dalam menggunakan uang untuk usahanya. Sedangkan, dalam menanggapi penawaran 

kredit, sebagian besar diantaranya menanggapinya dengan penuh pertimbangan dan kehati-

hatian.    

Selanjutnya, dari perilaku keuangan, kebanyakan dari responden telah menekankan 

efisiensi dalam mengelola usahanya.  Yang menarik dari hasil temuan ini adalah adanya sikap 

sebagian besar dari mereka yang terpuji.   Sikap itu  ditunjukkan melalui dipenuhinya 

kewajibann dalam membayar pajak kepada pemerintah.  Bahkan, diantaranya  ada yang 

mengasuransikan ke perusahaan asuransi untuk menjamin kelangsungan usahanya 

 Dari variabel kemampuan manajerial, secara terperinci rata-rata score ketrampilan dalam 

manajemen 3,37, ketrampilan dalam berkomunikasi 3,37 dan ketrampilan tehnik 3,15.   Dengan 

score seperti itu, responden dianggap telah cukup mengetahui mengenai pentingnya kemampuan 

manajerial didalam pengelolaan usaha, meskipun belum dapat dikatakan sebagai manajer 

professional.      

Dari ketrampilan manajemen terlihat apabila hampir semuanya mampu menetapkan 

tenaga kerja yang diperlukan untuk menjalankan usahanya.  Hal yang sama, ketika menentukkan 

besarnya modal usaha, juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Sementara, dalam memasarkan 

barang hasil produksinya, sebagian besar sudah dapat menyesuaikan produk dengan keinginan 

konsumen, baik itu terkait dengan harga maupun selera.  Demikian juga, mereka sudah dapat 

menetapkan jumlah barang yang diproduksi maupun bahan mentah yang diperlukan serta waktu 

pemesanan bahan mentah.   

Kemudian, untuk ketrampilan berkomunikasi, terlihat bahwa sebagian besar responden 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, sehingga dapat dikatakan apabila hubungan 

dengan masyarakat dan karyawan cukup harmonis, namun tetap menjaga wibawa. Hal itu dapat 

diketahui dari kemudahan dalam memperoleh pendapat dari orang lain, mendelegasikan tugas ke 

karyawan dan mengarahkan karyawan.   Selain itu, juga ditunjukkan dengan sikapnya yang mau 

menghargai karyawannya yang berprestasi.  

Hal yang hampir sama juga terlihat pada ketrampilan tehnik.  Sebagian besar diantaranya 

cukup  mengetahui dan dapat mengaplikasikan ketrampilan tehnik,   meskipun belum 

sepenuhnya benar.  Ketrampilan tersebut merupakan ketrampilan yang diperlukan dalam 

pengelolaan suatu usaha, antara lain pembukuan sederhana termasuk laporan keuangan, 

penggunaan komputer dan internet serta penyusunan rencana usaha. 
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 Dari variabel kinerja usaha, secara terperinci rata-rata score kinerja keuangan 3,17 dan 

kinerja bukan keuangan 3,40.  Dengan score seperti itu, dapat dikatakan apabila kinerja usaha 

selama ini cukup baik.  

 Kinerja usaha dari keuangan menunjukkan bahwa kemampuan likuiditas, yaitu 

kemampuan uang kas untuk membiaya modal kerja maupun membayar pinjaman cukup besar.  

Kondisi itu didukung dengan kemampuan aktivitas usahanya yang semakin meningkat, yang 

diindikasikan dengan semakin meningkatnya perputaran total asset (penggunaan assets semakin 

maksimal) maupun perputaran piutang usaha (piutang semakin cepat dan mudah tertagih).   

Indikasi lainnya adalah kepemilikan total asset yang meningkat. 

 Sedangkan, kinerja usaha dari bukan keuangan menunjukkan bahwa pengelolaan 

usahanya juga sudah dilakukan dengan cukup baik.    Hal itu dapat diketahui dari proses 

produksi yang sudah sesuai ketentuan, baik menyangkut komposisi maupun ukurannya.  

Sementara, kualitas produk yang dihasilkan sepadan dengan produk yang dihasilkan pesaing. Hal 

itu tidak terlepas dari ketrampilan karyawannya yang semakin baik, terutama dalam 

memproduksi maupun penggunaan peralatan produksi.  Prestasi tersebut didukung dengan 

pendistribusian produk sampai ke konsumen semakin tepat dan cepat.  

 

4.2.2. Statistik Deskriptif 
  Deskriptif mengenai Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemampuan Manajerial 

Terhadap Kinerja Usaha Sektor Olahan Makanan dapat dilihat pada tabel 4. 
Tabel 4.5 

   Descriptive Statistics     
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Litkeungan 30 2.70 3.90 3.1767 .29324 
Kemanajerial 30 2.50 3.80 3.2233 .33185 
Kinusaha 30 2.80 3.90 3.3000 .33114 
Valid N (listwise) 30     

                  Sumber : Data Primer yang diolah. 
Dari 30 responden, nilai minimum untuk pernyataan Literasi Keuangan sebesar 2,70 dan 

maksimum  3,90.  Hal itu menunjukkan bahwa score responden yang paling rendah sebesar 2,70, 

artinya responden menyatakan cukup setuju terhadap Literasi Keuangan, baik terkait dengan 

pengetahuan keuangan, ketrampilan keuangan, sikap keuangan dan perilaku keuangan.  Hasil itu 

menandakan terdapat responden yang cukup memahami perihal pentingnya literasi keuangan 



24 
 

dalam berbisnis.   Sementara, score responden paling tinggi sebesar 3,90, artinya responden 

menyatakan sangat setuju terhadap Literasi Keuangan.  Hasil itu menandakan ada responden 

yang sangat memahami perihal pentingnya literasi keuangan dalam berbisnis.  Sedangkan nilai 

rata-rata Literasi Keuangan sebesar  3,1787 menunjukkan bahwa score responden rata-rata 

sebesar  3,1767, artinya rata-rata responden menyatakan setuju terhadap literasi keuangan.  Hal 

itu menandakan rata-rata responden memahami perihal pentingnya literasi keuangan dalam 

berbisnis.  Standar  deviasi sebesar 0,33185, yang berarti bahwa penyimpangan dari rata-rata 

score responden sebesar 0,33185.  

Untuk pernyataan Kemampuan Manajerial, nilai minimumnya sebesar 2,50 dan 

maksimum 3.80.   Hal itu menunjukkan bahwa score reponden paling rendah sebesar 2,50, 

artinya responden menyatakan cukup setuju terhadap kemampuan manajerial, baik itu terkait 

dengan ketrampilan dalam  manajemen, ketrampilan dalam berkomunikasi dan ketrampilan 

tehnik.  Temuan tersebut menanandakan ada responden yang hanya cukup memahami mengenai 

pentingnya kemampuan manajerial dalam bisnis..  Sementara, score responden paling tinggi 

sebesar 3,80, artinya responden menyatakan sangat setuju terhadap kemampuan manajerial.  Hal 

tersebut menandakan ada responden yang sangat memahami perihal pentingnya kemampuan 

manajerial dalam bisnis.  Sedangkan, nilai rata-rata kemampuan manajerial sebesar 3,2233, 

artinya rata-rata responden menyatakan setuju terhadap kemampuan manajerial.  Hal itu 

menandakan apabila rata-rata responden memahami perihal pentingnya kemampuan manajerial 

dalam bisnis. Standar  deviasi sebesar 0,29324, yang berarti bahwa penyimpangan dari rata-rata 

score responden sebesar 0,29324. 

Sedangkan, nilai minimum untuk pernyataan Kinerja Usaha sebesar 2,80 dan maksimum  

3,90.  Hal itu menunjukkan bahwa score responden yang paling rendah sebesar 2,80, artinya 

responden menyatakan cukup setuju terhadap Kinerja Usaha, baik terkait dengan kinerja 

keuangan maupun kinerja bukan keuangan.  Hasil temuan tersebut menandakan ada responden 

yang hanya cukup memahami perihal pentingnya kinerja usaha dalam menjalankan bisnis.   

Sementara, score responden paling tinggi sebesar 3,90, artinya responden menyatakan sangat 

setuju terhadap kinerja usaha.  Hal itu menandakan ada responden yang sangat memahami 

perihal pentingnya kinerja usaha dalam menjalankan bisnis. Standar  deviasi sebesar 0,33114, 

yang berarti bahwa penyimpangan dari rata-rata score responden sebesar 0,33114 
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4.2.3. Uji Hipotesis 
4.2.3.1. Koefisien Determinasi (R2) 
 Uji ini dipergunakan untuk mengukur sampai seberapa jauh kemampuan suatu model 

dalam menerangkan variabel dependen.  Nilai koefisien determinasi tersebut antara nol dan satu.  

Nilai R2 yang kecil atau mendekati nol, artinya kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.  Sebaliknya,  semakin mendekati satu, artinya 

variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen itu sempurna. 

Tabel 4.6 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 .719a .517 .481 .23855 

a. Predictors: (Constant), Kemanajerial, Litkeungan 
b. Dependent Variable: Kinusaha 
Sumber : Daya primer yang diolah . 

Nilai adjusted (R2) pada model uji hipotesis ini sebesar 48,10%. (tabel 4.6).  Nilai sebesar itu 
berarti variabel independen, yaitu variabel literasi keuangan dan variabel kemampuan manajerial 
dapat menjelaskan sebesar 48,10% terhadap variabel dependen, yaitu kinerja usaha.  Dengan 
angka sebesar itu, maka penjelasannya termasuk cukup sempurna. 
 
4.2.3.2. Uji Statistik T untuk Menguji Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemampuan 

Manajarial secara Parsial terhadap Kinerja Usaha. 
 Pengaruh variabel literasi keuangan dan kemampuan manajerial sebagai variabel 

independen secara parsial  terhadap variabel kinerja usaha sebagai variabel dependen dilakukan 

melalui uji statistik t (tabel 4.7).    
Tabel 4.7 

Coefficientsa 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) .783 .496  1.579 .126 

Litkeungan .223 .221 .198 1.013 .320 

Kemanajerial .561 .195 .562 2.877 .008 

a. Dependent Variable: Kinusaha 
         Sumber :Data primer yang diolah. 
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Berdasarkan hasil uji statistik t, ternyata literasi keuangan memiliki tingkat signifikansi 

sebesar 0,320, yang berarti > 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,223.   Hal itu berarti 

literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja usaha.   Hasil temuan ini tidak mendukung 

hipotesis I yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap   kinerja usaha 

IMK sektor olahan makanan di kabupaten Semarang. Fenomena itu menunjukkan seberapapun 

tingkat literasi keuangan yang dikuasai responden tidak akan menentukkan kinerja usaha.  

Dengan demikian, literasi keuangan yang selama ini telah dikuasai oleh responden dan 

dianggapnya penting, namun tidak berdampak terhadap kinerja usahanya. 

 Sebaliknya, kemampuan manajerial memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,008, yang 

berarti < 0,05 dan nilai koefisien regresi sebesar 0,561.  Hal itu berarti kemampuan manajerial 

berpengaruh terhadap kinerja usaha.  Hasil temuan ini mendukung hipotesis II yang menyatakan 

bahwa terdapat pengaruh kemampuan manajerial terhadap kinerja usaha IMK sektor olahan 

makanan di kabupaten Semarang.  Fenomena itu menunjukkan seberapapun kemampuan 

manajerial responden sebagai pengusaha  akan menentukkan kinerja usahanya.  Artinya, semakin 

meningkat kemampuan manajerialnya, maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja usahanya.  

Sebaliknya,  semakin menurun kemampuan manajerialnya, maka akan diikuti dengan penurunan 

kinerja usahanya.   

 

4.2.3.3. Uji Statistik F untuk Menguji Pengaruh Literasi Keuangan dan Kemampuan  
             Manajerial secara Simultan terhadap Kinerja Usaha. 
 Pengaruh variabel literasi keuangan dan kemampuan manajerial sebagai variabel 

independen secara simultan  terhadap variabel kinerja usaha sebagai variabel dependen 

dilakukan melalui uji statistik f (tabel 4.8).    

Tabel 4.8 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.644 2 .822 14.441 .000b 

Residual 1.536 27 .057   

Total 3.180 29    

a. Dependent Variable: Kinusaha 
b. Predictors: (Constant), Kemanajerial, Litkeungan 

              Sumber :Data Primer yang diolah. 
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   Berdasarkan hasil uji statistik f, ternyata literasi keuangan dan kemampuan 

manajerial memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000, yang berarti < 0,05.(tabel 4.8). Hal 

itu berarti literasi keuangan dan kemampuan manajerial secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja usaha.   Hasil temuan ini mendukung hipotesis III yang menyatakan bahwa 

terdapat pengaruh literasi keuangan dan kemampuan manajerial  secara simultan terhadap   

kinerja usaha IMK sektor olahan makanan di kabupaten Semarang.  Fenomena tersebut 

menunjukkan meskipun tingkat literasi keuangan rendah, namun apabila diikuti dengan 

kemampuan manajerial yang baik, maka hal itu akan menyebabkan kinerja usahanya 

menjadi baik.    Demikian juga, dengan tingkat literasi keuangan tinggi, kemudian diikuti 

dengan kemampuan manajerial yang baik, maka hal itu jelas akan menyebabkan kinerja 

usahanya menjadi lebih baik.  Jadi, yang terpenting dari hasil temuan ini adalah kemampuan 

manajerial yang dikuasai responden akan dapat menentukkan kinerja usahanya.   Dengan 

demikian, tingkat literasi keuangan yang dikuasai responden, harus diikuti dengan 

kemampuan manajerial yang baik agar kinerja usahanya menjadi baik.   

 

4.3.Faktor Penyebab yang Menentukkan Literasi Keuangan dan Kemampuan Manajerial 
  Variabel Literasi Keuangan maupun Kemampuan Manajerial ditentukkan oleh 

berbagai faktor  sebagaimana dipaparkan pada tabel 4.9   dan tabel 4.10     . 

Tabel 4.9 
Faktor yang Menentukkan Literasi Keuangan 

No. Faktor Ya Tidak Total 
Frek % Frek % Frek % 

1 Pendidikan 28 93,33 2 6,67 30 100,00 
2 Usia 24 80,00 6 20,00 30 100,00 
3 Jenis Kelamin 19 63,33 11 36,67 30 100,00 
4 Pengalaman Usaha 29 96,67 1 3,33 30 100,00 
5 Pendapatan 26 86,67 4 13,33 30 100,00 
6 Lainnya 21 70,00 9 30,00 30 100,00 

     Sumber : Data primer yang diolah. 
Berdasarkan data terkumpul, hampir seluruh responden mengemukakan bahwa tingkat 

literasi keuangan yang dikuasai responden itu ditentukkan oleh faktor pendidikan (93,33%), usia 

(80%), pengalaman usaha (96,67%) dan pendapatan (86,67%)  (tabel 4.9 ).  

 Faktor pendidikan yang memadai akan memudahkan seorang pengusaha untuk 

memahami pengetahuan praktis  tentang perbankan, keuangan perusahaan.  Kondisi itu dapat 



28 
 

mendukung pengelolaan keuangan menjadi cukup baik.   Hal itu terbukti dengan cukup 

banyaknya pengusaha yang memiliki pengetahuan keuangan cukup baik tentang modal usaha 

dan fungsi perbankan.  Selain itu, juga tidak sedikit diantaranya yang cukup trampil dalam 

melakukan transaksi keuangan, baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui perbankan.  

Kemudian, faktor usia dapat mempengaruhi kematangan seseorang pengusaha dalam 

mengelola usahanya, yang indikasinya antara lain dengan semakin bertambahnya usia, maka 

akan semakin tekun, mawas diri, dewasa, serta lebih bijak dalam mengambil keputusan.  Namun, 

apabila usianya terlalu tua, maka kondisi itu akan menurunkan kemampuannya dalam mengelola 

usaha.  Hal itu dikaitkan dengan sikap pengusaha yang berhati-hati dalam melakukan transaksi 

keuangan maupun dalam menanggapi penawaran kredit.  Demikian juga, ketika menghadapi 

upaya penipuan, sebagian besar sudah mulai menyadari dan mengambil sikap berhati-hati 

Sementara itu, pengalaman usaha merupakan suatu faktor yang dapat mempengaruhi 

efektifitas dalam pengelolaan usaha.  Semakin lama pengalaman usaha yang dialami seorang 

pengusaha, maka kemampuannya dalam mengelola usaha akan lebih efektif.  Hal itu dapat 

diketahui dari kemampuannya dalam mengelola keuangan usahanya yang lebih efisien dari 

sebelumnya.. Selain itu, adanya sikap kesadaran untuk selalu tertib dalam membayar pajak 

kepada pemerintah.    Bahkan, beberapa diantaranya sudah mengasuransikan usahanya dan 

dirinya pada perusahaan asuransi. 

Sedangkan, untuk faktor pendapatan, apabila pendapatannya meningkat, maka hal itu 

akan memberi kontribusi terhadap peningkatan asset maupun modal perusahaan, kemudian 

sisanya disimpan di bank dalam bentuk simpnan tabungan.   Fenomena tersebut menyebabkan 

meningkatnya frekuensi transaksi penyetoran uang di bank.  

Dari variabel kemampuan manajerial, terdapat banyak faktor yang dapat menentukkan 

tingkat kemampuannya   Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor sumber dana (96,67%), 

ketersediaan informasi (100%), daya ingat (96,67%), pengetahuan dan pengalaman (100%), 

ketepatan dalam mendeteksi (93,33%), kemampuan dalam menyesuaikan (96,67%), kondisi 

Usaha (96,67%), resiko usaha (96,67%), dan ketergantungan usaha (80%). (tabel 4.10) 

 

 

 

 



29 
 

Tabel 4.10 
Faktor yang Menentukkan Kemampuan Manajerial 

No. Faktor Ya Tidak Total 
Frek % Frek % Frek % 

1 Sumber Daya 29 96,67 1 3,33 30 100,00 
2 Ketersediaan Informasi 30 100,00 0 0,00 30 100,00 
3 Daya Ingat 29 96,67 1 3,33 30 100,00 
4 Pengetahuan dan Pengalaman 30 100,00 0 0,00 30 100,00 
5 Ketepatan dalam Mendeteksi 28 93,33 2 6,67 30 100,00 
6 Kemampuan dalam Menyesuaikan 29 96,67 1 3,33 30 100,00 
7 Kondisi Usaha 29 96,67 1 3,33 30 100,00 
8 Resiko Usaha 29 96,67 1 3,33 30 100,00 
9 Ketergantungan Usaha 24 80,00 6 20,00 30 100,00 
10 Lainnya 19 63,33 11 36,67 30 100,00 

     Sumber : Data primer yang diolah. 
Faktor sumber daya yang ada seperti bahan baku, tenaga kerja dan modal usaha yang 

memadai sangat mempengaruhi perencanaan maupun realisasi usaha. Hal itu dapat dikaitkan 

dengan modal yang diperlukan, kualitas dan kuantitas tenaga kerja, spesifikasi produk yg 

dihasilkan. 

Kemudian, faktor ketersediaan informasi seperti informasi bahan baku, pasar, modal 

maupun tehnologi mempengaruhi manajemen perusahaan, terutama ketika membuat keputusan.  

Misal, pada saat pengusaha menentukkan jenis produk yang akan dihasilkan, jenis bahan mentah 

yang diperlukan maupun penggunaan promosi dan saluran distribusi.  Selain itu, juga ketika 

pengusaha menentukkan waktu pemesanan bahan mentah.  

Sementara itu, faktor daya ingat yang terdapat pada seorang pengusaha dapat 

menentukkan ketepatan dalam mengambil keputusan. Alasannya adalah karena dengan daya 

ingat yang tinggi, seorang pengusaha akan secara mudah menyerap dan menyimpan banyak 

informasi ke memorinya.  Hal itu mempengaruhi keakuratan pengambilan keputusan yang dibuat 

pengusaha.  Keakuratan tersebut terlihat ketika pengusaha memberi tugas kepada karyawan, 

mengarahkan karyawan, menetapkan jenis dan jumlah barang yang diproduksi, jenis bahan 

mentah yang diperlukan serta pada saat  menyelesaikan suatu masalah 

 Selanjutnya, faktor pengetahuan dan pengalaman usaha yang dimiliki oleh seorang 

pengusaha sangat penting sebagai bekal yang diperlukan dalam mengelola suatu usaha. 

Pengusaha yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai kecenderunganya lebih 

kreatif dan inovatif.  Hal itu dapat ditunjukkan dengan penggunaan fasilitas internet dalam 
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melakukan transaksi usaha.   Kemudian, dalam mencatat, beberapa diantaranya menggunakan 

komputer.  Bahkan, bekal pengetahuan dan pengalaman juga dapat membantu pengusaha dalam 

menyusun rencana usaha, terutama dalam menetapkan produk, pemilihan bahan mentah serta 

memasarkan barang hasil produksinya. 

   Faktor ketepatan dalam mendeteksi seperti ketepatan dalam mendeteksi pasar, bahan 

baku  tehnologi dan persaingan dapat membantu dalam membuat pengambilan keputusan yang 

tepat  Ketepatan itu menyebabkan  pembuatan maupun pemasaran produk olahan  sesuai 

keinginan pasar. 

   Faktor kemampuan pengusaha dalam menyesuaikan khususnya akibat dari perubahan 

lingkungan seperti inflasi, peraturan pemerintah, selera konsumen, persaingan, harga barang, 

sangat berguna dalam mendukung pengelolaan usahanya.   Sehubungan dengan hal itu, maka 

seorang pengusaha dituntut untuk dapat melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan usahanya 

melalui keputusan manajerial.  Keputusan tersebut terkait dengan tenaga kerja, bahan baku, 

modal maupun sarana yang diperlukan untuk menghasilkan barang produksi. 

 Kondisi usaha merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan pengusaha 

dalam membuat keputusan.   Keterbatasan faktor produksi, yang ditunjukkan dengan peralatan 

kurang sempurna, kemampuan manajemen minim, modal sedikit, dsbnya dapat menyebabkan 

pengambilan keputusan kurang tepat.  Sebaliknya, kondisi usaha yang baik, yang ditunjukkan 

dengan peralatan yang cukup sempurna, kemampuan manajemen baik, kecukupan modal, dsbnya 

dapat menyebabkan pengambilan keputusan lebih tepat..    Kondisi usaha yang tepat ditunjukkan 

dengan produk berkualitas dan sesuai selera konsumen, serta perolehan laba yang cukup besar 

dan sesuai target. 

Resiko usaha merupakan faktor yang juga dapat menentukkan manajemen perusahaan.  

Resiko ini berupa kemungkinan kerugian yang dapat terjadi dalam mengelola suatu usaha.  

Kemungkinan kerugian disebabkan karena ketidak pastian kondisi makro, seperti tingkat harga, 

tehnologi, kondisi alam, kurs valuta asing, dsbnya.  Apabila manajemen tidak dapat menghadapi 

hal-hal tersebut, maka akan  berdampak terhadap peningkatan biaya dan  penurunan penjualan 

yang pada akhirnya dapat menurunkan perolehan laba, bahkan rugi.  

 Selanjutnya, faktor ketergantungan dalam usaha ternyata juga menentukkan kemampuan 

pengusaha dalam mengelola perusahaan.  Ketergantungan itu antara lain ketergantungan pada 
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kematangan manajemen, info pasar maupun bahan baku yang bermutu.  Apabila suatu usaha 

dikelola dengan manajemen yang matang, maka usahanya akan berjalan lancar.  

 

4.4. Hubungan antara Faktor Penyebab yang Menentukkkan Literasi Keuangan  dan 

Kemampuan Manajerial dengan Kinerja Usaha  
  Dari uraian diatas, dapat dikemukakan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab yang 

dapat menentukkan tingkat literasi keuangan maupun kemampuan manajerial.             

  Meskipun, secara parsial, literasi keuangan tidak mempengaruhi kinerja usaha, namun 

faktor penyebabnya dapat menentukkan tingkat literasi keuangan responden. Artinya, semakin 

memadai faktor tingkat pendidikan responden, yang kemudian didukung dengan usia yang 

matang, pengalaman usaha cukup lama maupun pendapatan usaha mencukupi, maka hal itu akan 

menyebabkan tingkat literasi keuangan yang dikuasai responden juga semakin baik.   

  Berbeda dengan kemampuan manajerial, yang secara parsial mempengaruhi kinerja 

usahanya tersebut  tidak terlepas dari berbagai faktor penyebabnya.    Apabila faktor sumber 

daya yang tersedia cukup mendukung, yang kemudian diikuti dengan penguasaan informasi, 

daya ingkat yang baik, pengetahuan serta pengalaman memadai, ketepatan dalam mendeteksi, 

kemampuan menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, kondisi usaha kondusif, resiko usaha 

yang tidak membahayakan usaha dan ketergantungan pada manajemen yang matang, info pasar 

maupun bahan baku bermutu, maka hal itu dapat menentukan tingkat kemampuan manajerialnya 

semakin baik.   Kondisi itu selanjutnya akan menyebabkan kinerja usahanya juga menjadi baik. 

 

4.5. Kaitannya dengan Penelitian Terdahulu 
 Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan Aribawa (2016)  

Hasil penelitian Aribawa  mengungkapkan apabila literasi keuangan itu mempengaruhi kinerja 

keuangan di sektor UMKM industri kreatif di Jawa Tengah.  Sebaliknya, Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak mempengaruhi kinerja usaha IMK sektor olahan 

makanan di kabupaten Semarang, termasuk didalamnya kinerja keuangan.     

 Namun demikian, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Wirda 

dan Azra (2015) maupun Astuti dan Murwatiningsih (2016), yaitu mengenai adanya pengaruh 

kemampuan manajerial terhadap kinerja usaha.  Penelitian yang dilakukan Wirda dan Azra 

mengungkapkan bahwa kompetensi manajerial mempengaruhi kinerja yang dihasilkan 
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pengusaha industri kreatif di Sumatera Barat.  Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan 

Astuti dan Murwatiningsih yang menunjukkan adanya pengaruh kemampuan manajemen 

terhadap kinerja usaha pelaku usaha olahan produk salak di kota Banjarnegara.  
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BAB IV 
KESIMPULAN  DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 
 Dari hasil pembahasan sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya dapat diambil 

kesimpulan bahwa tingkat kinerja usaha IMK sektor olahan makanan di kabupaten Semarang itu 

tergantung dari seberapa jauh tingkat kemampuan manajerial pelakunya dan bukan tergantung 

dari tingkat literasi keuangannya.   Apabila kemampuan manajerialnya meningkat, berarti 

semakin mampu pelaku IMK tersebut dalam mengelola usahanya, yang ditunjukkan melalui 

peningkatan kinerja usahanya. Demikian juga sebaliknya, apabila kemampuan manajerialnya 

menurun, maka kemampuan pelaku tersebut dalam mengelola usahanya akan menurun, yang 

ditunjukkan melalui penurunan kinerja usahanya.  

 Kemampuan manajerial yang berpengaruh terhadap kinerja usaha IMK tersebut tidak 

terlepas dari berbagai faktor penyebabnya.   Hubungan antara kinerja usaha dengan kemampuan 

manajeril dan berbagai faktor penyebab ternyata cukup erat.  Hubungan yang yang erat tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja usaha yang dipengaruhi oleh tingkat kemampuan manajerial 

sebenarnya tergantung dari berbagai faktor penyebabnya.   Faktor penyebabnya antara lain 

ketersediaan faktor produksi, penguasaan informasi, pengetahuan, skill, pengendalian resiko, 

kondisi usaha, relasinya dengan pemasok bahan mentah, pasar serta berpegang teguh pada tata 

kelola usaha yang benar.   

 
5.2. Saran 
 Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah para pelaku IMK olahan 

makanan di kabupaten Semarang seyogyanya lebih meningkatkan kemampuan manajemen 

usahanya, terutama untuk mengantisipasi persaingan dengan perusahaan sejenis yang berskala 

lebih besar.  

 Peningkatan itu dapat terwujud, apabila pelaku IMK produk olahanan makanan 

memperkuat berbagai faktor penyebab, seperti meningkatkan kemampuan sumber daya, 

pengetahuan,  skill, menggali informasi dari berbagai sumber, meningkatkan hubungan dengan 

pemasok bahan mentah, pasar, dsbnya. 
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 Namun demikian. penguasaan literasi keuangan tidak boleh diabaikan, karena 

penguasaan literasi keuangan juga pentng untuk mendukung kelancaran usaha terutama terkait 

dengan pengelolaan keuangan.  Apabila diperlukan, pengetahuan dan ketrampilan keuangan 

pelaku IMK produk olahan makanan ditingkatkan 

 Kesemuanya itu dilakukan disebabkan karena faktor penyebab tersebut secara tidak 

langsung dapat mempengaruhi kinerja usahanya terutama melalui penguatan kemampuan 

manajerial.   
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Lampiran 1 
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Lampiran 2.     KUESIONER. 
I. IDENTITAS RESPONDEN : 
Isilah identitas diri saudara dibawah ini dengan keadaan sebenarnya. 
1. Nama Responden  :……………………………………………………… 
2. Alamat   :……………………………………………………… 
3. Pekerjaan   :……………………………………………………… 
4. Umur   : a.  20 s/d 25 Tahun. 

b. 26  s/d 30 Tahun. 
c. 31  s/d 35 Tahun. 
d. 36  s/d 40 Tahun. 
e. 41  s/d 45 Tahun. 
f. 46  s/d 50 Tahun. 
g.  > 50 Tahun 

5. Jenis Kelamin  : a. Laki-laki. 
b. Perempuan 

6. Pendidikan Terakhir : a. D III  e. SLTP. 
b. S1.   f. SD 
c. S2   g. Lainnya……………. 
d. SLTA 

7. Pengalaman usaha              : ………………………..Tahun.  
II. PERNYATAAN LITERASI KEUANGAN,KEMAMPUAN MANAJERIAL DAN 

KINERJA USAHA 
Petunjuk Pengisian. 
Pilihlah jawaban pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda V pada salah satu kolom jawaban yang tersedia, 
yaitu STS (SANGAT TIDAK SETUJU), TS (TIDAK SETUJU), S (SETUJU) dan SS (SANGAT SETUJU) 
a. Pernyataan Literasi Keuangan   
No. PERNYATAAN STS TS S SS 

1 Pengetahuan keuangan sangat penting untuk mendukung kesuksesan seorang 
pengusaha, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.   

    

2. Modal kerja merupakan asset lancar yang dipergunakan untuk membiayai 
operasional usaha dan terdiri dari  kas, piutang, surat berharga jangka pendek, 
persediaan barang     ( bahan mentah, barang setengah, dan barang jadi) 

    

3. Pengetahuan saya mengenai pinjaman/kredit cukup memadai sehingga dapat 
terhindar dari masalah keraguan keuangan. 

    

4. Saya mengetahui manfaat fasilitas ATM, mobile banking,dll bagi  kelancaran 
pelayanan kepada nasabah, terutama ketika melakukan transaksi keuangan lewat 
ATM dan bank. 

    

5. Saya dapat melakukan transaksi keuangan melalui ATM, baik pada saat mengambil 
uang, menyetor maupun mengirim uang (transfer).   

    

6. Saya dapat mengganti nomer PIN kartu ATM  dan mengecek saldo rekening 
tabungan melalui ATM. 

    

7. Saya dapat melakukan transaksi pengambilan maupun setoran uang dengan lancar 
lewat bank, termasuk pada saat pengisian form/aplikasinya. 

    

8. Sikap saya tetap tenang dan tidak menanggapi apabila terjadi upaya penipuan 
dengan modus bahwa saya telah memenangkan hadiah menarik karena menabung di 
suatu bank. 

    

9. Saya bersikap rasional dalam mengeluarkan uang dan menekankan efisiensi dalam 
pengeluaran biaya guna memperoleh laba yang diinginkan. 

    

10. Saya selalu bersikap hati-hati dalam menanggapi panawaran kredit dari lembaga 
keuangan bukan bank  termasuk leasing. 

    

11. Saya menyikapi perubahan biaya, perubahan suku bunga kredit, peraturan     
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pemerintah, dll dengan tenang, untuk kemudian dilakukan peninjauan dan 
perhitungan kembali terhadap semua biaya produksi dan biaya usaha  yang akan 
dikeluarkan. 

12. Dalam mengelola usaha, saya telah berusaha agar pengeluaran biaya lebih rendah 
dari pendapatan yang diterima. 

    

13. Saya membayar pajak kepada Pemerintah  termasuk pajak hasil usaha secara rutin 
setiap tahun. 

    

14. Saya mengasuransikan diri dan asset usaha saya ke perusahaan assuransi dengan 
membayar premi asuransi secara rutin. 

    

 
b. Pernyataan Kemampuan Manajerial  
    
No. PERNYATAAN STS TS S 

1 Dalam merencanakan tenaga kerja, saya mempertimbangkan jumlah maupun         
  ketrampilan tenaga kerja yang diperlukan.        

2 Jumlah modal yang diperlukan dalam usaha mempertimbangkan kebutuhannya         
3 Dalam memasarkan produk/barang, saya menekankan pada produk sesuai keinginan        
  masyarakat, harga terjangkau, penggunaan promosi dan saluran distribusi yang tepat.        
4 Saya dapat menetapkan jumlah produksi, bahan mentah dan jenis bahan mentah,         
  waktu pemesanan bahan mentah, dll.       
5 Saya memperoleh pendapat orang lain melalui pendekatan tertentu.       
6 Saya dapat memberi/mendelegasikan tugas kepada karyawan sesuai dengan jobnya        
  masing-masing.       

7. Saya dapat mengarahkan karyawan dengan menggunakan strategi tertentu.        
8. Saya dapat menghargai karyawan sesuai dengan prestasi yang dihasilkan.        
9. Saya dapat melakukan pembukuan atas semua transaksi usaha         
10 Saya dapat menyusun laporan keuangan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.       
11 Saya dapat menggunakan peralatan komputer (PC atau Laptop) untuk mendukung         
  aktivitas usaha saya.        

12 Saya dapat menggunakan internet untuk mendukung kelancaran usaha, terutama        
 dalam mengakses pasar.        

13 Saya dapat menyusun rencana usaha secara terperinci.        
 
c. Pernyataan Kinerja  Usaha : 

No. PERNYATAAN STS TS S SS 
1. Uang kas untuk usaha semakin meningkat dan nilainya masih lebih besar dari nilai 

pinjaman saya, sehingga disamping dapat dipergunakan untuk menambah modal 
usaha juga dapat dipergunakan untuk mengangsur pinjaman. 

    

2, Perputaran total asset semakin tinggi, yang menunjukkan bahwa total asset untuk 
usaha semakin intensif dipergunakan untuk menunjang peningkatan penjualan hasil 
produksi. 

    

3. Perputaran Piutang usaha semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa piutang 
usaha dari hasil penjualan barang hasil produksi saya semakin cepat  tertagih. 

    

4. Total asset yang saya miliki untuk usaha semakin meningkat     
5. Proses produksi semakin tertata lebih baik dengan komposisi dan ukuran bahan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 
    

6. Kualitas produk yang saya hasilkan semakin baik dan tidak berbeda jauh dengan     



d 
 

produk sejenis yang dihasilkan pesaing. 
7. Pengiriman barang hasil produksi kepada pembeli  semakin tepat dan cepat.     
8. Karyawan saya semakin trampil dalam bekerja,a.l. mampu memproduksi barang 

lebih banyak, dan dapat  menggunakan peralatan produksi lebih efektif. 
    

 
III. FAKTOR YANG  MENENTUKKAN LITERASI KEUANGAN dan KEMAMPUAN  MANAJERIAL 

Petunjuk Pengisian. 
Pilihlah salah satu jawaban  Ya atau Tidak dengan melingkari jawaban tersebut, kemudian sebutkan dan jelaskan 
alasannya, 
a. Faktor yang Menentukkan Literasi Keuangan 
1) Apakah faktor pendidikan menentukkan tingkat literasi keuangan 

a. Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan jelaskan…. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

 
2) Apakah faktor usia menentukkan tingkat literasi keuangan 

a. Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan jelaskan..   
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

3) Apakah faktor jenis kelamin menentukkan tingkat literasi keuangan. 
a. Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan jelaskan..   
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

4) Apakah faktor pengalaman menentukkan tingkat literasi keuangan. 
a.  Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan jelaskan..   
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

5) Apakah faktor pendapatan menentukkan tingkat literasi keuangan. 
a.  Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan  alasannya  dan 
jelaskan…….……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

6) Apakah ada faktor lain yang menentukkan tingkat literasi keuangan. 
a.  Ya.   b. Tidak. 
Apabila jawabannya Ya, maka sebutkan faktor lain tersebut  dan jelaskan alasannya 
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

 
b. Faktor yang Menentukkan Kemampuan Manajerial. 

1) Apakah faktor sumber daya yang ada menentukkan kemampuan manajerial. 
a.  Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan jelaskan..   
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

2) Apakah faktor ketersediaan informasi menentukkan kemampuan manajerial. 
a.  Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan jelaskan…  
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

3) Apakah faktor daya ingat menentukkan kemampuan manajerial. 
a.  Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan jelaskan…  
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

4) Apakah faktor tingkat pengetahuan dan pengalaman menentukkan kemampuan manajerial. 
a.  Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan jelaskan…  
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

5) Apakah faktor ketepatan dalam mendeteksi menentukkan kemampuan manajerial.. 
a.  Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan jelaskan…  
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

6) Apakah faktor kemampuan dalam menyesuaikan menentukkan kemampuan manajerial, 
a.  Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan 
jelaskan…….………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
 

7) Apakah faktor kondisi usaha menentukkan kemampuan manajerial. 
a.  Ya.   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan jelaskan…  
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 

8) Apakah faktor resiko usaha menentukkan kemampuan manajerial 
a. Ya   b. Tidak. 
Sebutkan alasannya dan 

jelaskan…………….………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………

……… 
…………………………………………………………………………………………………………………

……… 
…………………………………………………………………………………………………………………

……… 
       9). Apakah ketergantungan dalam usaha menentukkan kemampuan manajerial 
            a. Ya   b. Tidak. 
            Sebutkan alasannya dan jelaskan 
………..…………………………………………………………………………… 
            
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
            
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
            
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Apakah ada faktor lain yang dapat  menentukkan kemampuan manajerial 
            a. Ya   b. Tidak. 

 Apabila jawabannya Ya, maka sebutkan faktor lain tersebut  dan jelaskan alasannya    
…………………………………………………………………………………………………………………
…….. 

            
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
            
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
            
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

--TERIMA KASIH-- 
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Lampiran 3: 
Lampiran Uji Reliabilitas dan Uji Validitas : 
 
1. Variabel Literasi Keuangan 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.890 .909 23 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

LitKeu1 73.6923 57.064 .730 . .881 

LitKeu2 73.7692 57.692 .603 . .883 

LitKeu3 74.1538 53.808 .776 . .877 

LitKeu4 73.9231 58.744 .273 . .893 

LitKeu5 73.9231 53.410 .906 . .874 

LitKeu6 74.0000 54.333 .817 . .877 

LitKeu7 73.7692 54.692 .777 . .878 

LitKeu8 74.1538 55.974 .698 . .880 

LitKeu9 74.1538 56.308 .529 . .884 

LitKeu10 74.4615 61.103 .077 . .898 

LitKeu11 74.5385 59.436 .333 . .889 

LitKeu12 74.0769 60.077 .216 . .892 

LitKeu13 73.7692 57.692 .603 . .883 

LitKeu14 74.1538 58.474 .585 . .885 

LitKeu15 74.1538 66.974 -.346 . .916 

LitKeu16 73.9231 57.744 .580 . .884 

LitKeu17 74.0769 56.744 .574 . .883 

LitKeu18 73.8462 59.308 .377 . .888 

LitKeu19 74.0000 58.500 .495 . .886 

LitKeu20 74.2308 60.692 .133 . .895 

LitKeu21 73.8462 55.974 .817 . .879 

LitKeu22 73.7692 56.026 .832 . .879 

LitKeu23 74.0769 52.910 .720 . .878 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.944 .947 16 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

LitKeu1 51.2308 45.359 .771 . .940 

LitKeu2 51.3077 45.731 .670 . .941 

LitKeu3 51.6923 43.064 .734 . .940 

LitKeu5 51.4615 42.436 .896 . .936 

LitKeu6 51.5385 43.436 .784 . .939 

LitKeu7 51.3077 43.397 .788 . .938 

LitKeu8 51.6923 44.397 .729 . .940 

LitKeu9 51.6923 45.897 .423 . .948 

LitKeu13 51.3077 45.731 .670 . .941 

LitKeu14 51.6923 46.897 .581 . .943 

LitKeu16 51.4615 45.269 .722 . .940 

LitKeu17 51.6154 44.590 .664 . .941 

LitKeu19 51.5385 47.936 .340 . .947 

LitKeu21 51.3846 44.590 .825 . .938 

LitKeu22 51.3077 44.231 .904 . .937 

LitKeu23 51.6154 40.923 .816 . .939 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.953 .955 14 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

LitKeu1 44.6154 38.590 .795 . .949 

LitKeu2 44.6923 38.897 .698 . .951 

LitKeu3 45.0769 36.910 .696 . .951 

LitKeu5 44.8462 36.141 .880 . .946 

LitKeu6 44.9231 37.077 .766 . .949 

LitKeu7 44.6923 36.731 .813 . .948 

LitKeu8 45.0769 37.744 .742 . .949 

LitKeu13 44.6923 38.897 .698 . .951 

LitKeu14 45.0769 40.410 .531 . .954 

LitKeu16 44.8462 38.308 .776 . .949 

LitKeu17 45.0000 38.000 .665 . .951 

LitKeu21 44.7692 38.192 .796 . .948 

LitKeu22 44.6923 37.564 .925 . .946 

LitKeu23 45.0000 34.333 .848 . .948 

 
 

2. Variabel Kemampuan Manajerial 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.904 .903 19 
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Item-Total Statistics    
 
 
 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KemMan1 56.7000 35.344 .195 . .907 

KemMan2 56.7000 32.011 .599 . .898 

KemMan3 56.2000 31.956 .678 . .896 

KemMan4 56.6000 31.156 .655 . .896 

KemMan5 56.7000 32.011 .599 . .898 

KemMan6 57.0000 32.222 .789 . .895 

KemMan7 56.5000 34.944 .175 . .909 

KemMan8 56.3000 30.233 .700 . .895 

KemMan9 56.6000 34.933 .214 . .907 

KemMan10 56.4000 31.156 .581 . .899 

KemMan11 56.3000 32.011 .652 . .897 

KemMan12 56.6000 34.489 .305 . .905 

KemMan13 57.0000 32.444 .740 . .896 

KemMan14 57.0000 32.444 .740 . .896 

KemMan15 57.1000 33.433 .450 . .902 

KemMan16 56.8000 36.400 -.078 . .915 

KemMan17 56.9000 32.989 .850 . .896 

KemMan18 56.7000 31.344 .710 . .895 

KemMan19 56.3000 28.678 .924 . .886 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.931 .939 13 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

KemMan2 38.2000 24.622 .663 . .926 

KemMan3 37.7000 25.122 .635 . .927 

KemMan4 38.1000 23.878 .712 . .925 

KemMan5 38.2000 24.844 .620 . .928 

KemMan6 38.5000 25.167 .788 . .924 

KemMan8 37.8000 23.067 .753 . .924 

KemMan10 37.9000 24.100 .596 . .930 

KemMan11 37.8000 25.289 .587 . .929 

KemMan13 38.5000 25.389 .732 . .925 

KemMan14 38.5000 25.389 .732 . .925 

KemMan17 38.4000 25.822 .857 . .925 

KemMan18 38.2000 24.622 .663 . .926 

KemMan19 37.8000 22.178 .901 . .917 

 
3. Kinerja Usaha 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.787 .768 14 
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Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kinusaha1 39.9231 17.910 .390 . .777 

Kinusaha2 39.6923 17.731 .566 . .760 

Kinusaha3 39.6154 16.090 .838 . .731 

Kinusaha4 39.6154 16.923 .670 . .748 

Kinusaha5 40.0000 24.167 -.566 . .844 

Kinusaha6 39.7692 19.192 .242 . .790 

Kinusaha7 39.5385 16.436 .905 . .731 

Kinusaha8 39.6154 18.423 .517 . .766 

Kinusaha9 39.6154 17.590 .541 . .761 

Kinusaha10 39.6923 17.731 .566 . .760 

Kinusaha11 39.5385 16.603 .688 . .745 

Kinusaha12 40.2308 19.192 .270 . .786 

Kinusaha13 39.6154 19.590 .440 . .776 

Kinusaha14 39.5385 22.436 -.346 . .817 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.813 .802 9 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kinusaha2 24.9231 11.577 .385 .780 .809 

Kinusaha3 24.8462 9.641 .830 .947 .749 

Kinusaha4 24.8462 10.141 .696 .821 .769 

Kinusaha5 25.2308 16.026 -.567 .698 .898 

Kinusaha7 24.7692 10.026 .865 .958 .751 

Kinusaha8 24.8462 11.308 .550 .715 .790 

Kinusaha9 24.8462 10.308 .652 .895 .775 

Kinusaha10 24.9231 10.744 .598 .816 .783 

Kinusaha11 24.7692 9.692 .764 .790 .757 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items 

N of Items 

.809 .797 8 

 
 

Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Kinusaha3 21.7692 8.026 .788 .941 .744 

Kinusaha4 21.7692 8.359 .689 .821 .760 

Kinusaha5 22.1538 13.641 -.547 .672 .908 

Kinusaha7 21.6923 8.397 .812 .957 .746 

Kinusaha8 21.7692 9.359 .563 .711 .783 

Kinusaha9 21.7692 8.192 .738 .857 .752 

Kinusaha10 21.8462 8.808 .620 .783 .773 

Kinusaha11 21.6923 8.064 .725 .734 .753 
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Lampiran 4: 
Pernyataan Literasi Keuangan :           

no Pernyataan STS TS S SS Total Resp 
Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

  Pengetahuan:                     
1 Pengetahuan keuangan sangat penting untuk mendukung kesuksesan seorang pengusaha, 1 3,33     9 30,00 20 66,67 30 100,00 
  baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang.                     
2 Modal kerja merupakan asset lancar yang dipergunakan untuk membiayai operasional         18 60,00 12 40,00 30 100,00 
  usaha dan terdiri dari  kas, piutang, surat berharga jangka pendek, persediaan barang                      
  (bahan mentah, barang setengah, dan barang jadi)                     
3 Pengetahuan saya mengenai pinjaman/kredit cukup memadai sehingga dapat terhindar     4 13,33 19 63,33 7 23,33 30 100,00 
  dari masalah keraguan keuangan.                     
4 Saya mengetahui manfaat fasilitas ATM, mobile banking,dll bagi  kelancaran pelayanan     1 3,33 26 86,67 3 10,00 30 100,00 
  kepada nasabah, terutama ketika melakukan transaksi keuangan lewat ATM dan bank.                     
  Ketrampilan:                     
5 Saya dapat melakukan transaksi keuangan melalui ATM, baik pada saat mengambil     5 16,67 22 73,33 3 10,00 30 100,00 
  uang, menyetor maupun mengirim uang (transfer).                     
6 Saya dapat mengganti nomer PIN kartu ATM  dan mengecek saldo rekening tabungan  4 13,33 11 36,67 15 50,00     30 100,00 
  melalui ATM.                     
7 Saya dapat melakukan transaksi pengambilan maupun setoran uang dengan lancar lewat       2 6,67 27 90,00 1 3,33 30 100,00 
  bank, termasuk pada saat pengisian form/aplikasinya.                     
  Sikap:                     
8 Sikap saya tetap tenang dan tidak menanggapi apabila terjadi upaya penipuan dengan mo-         15 50,00 15 50,00 30 100,00 
  dus bahwa saya telah memenangkan hadiah menarik karena menabung di suatu bank.                     
9 Saya bersikap rasional dalam mengeluarkan uang dan menekankan efisiensi dalam penge         21 70,00 9 30,00 30 100,00 
  luaran biaya guna memperoleh laba yang diinginkan.                     

10 Saya selalu bersikap hati-hati dalam menanggapi panawaran kredit dari lembaga keuangan      1 3,33 19 63,33 10 33,33 30 100,00 
  bukan bank  termasuk leasing.                     

11 Saya menyikapi perubahan biaya, perubahan suku bunga kredit, peraturan pemerintah, dll      2 6,67 19 63,33 9 30,00 30 100,00 
  dengan tenang, untuk kemudian dilakukan peninjauan dan perhitungan kembali ter-                     
  hadap semua biaya produksi dan biaya usaha  yang akan dikeluarkan.                     
  Perilaku:                     

12 Dalam mengelola usaha, saya telah berusaha agar pengeluaran biaya lebih rendah dari     1 3,33 12 40,00 17 56,67 30 100,00 
  pendapatan yang diterima.                     

13 Saya membayar pajak kepada Pemerintah  termasuk pajak hasil usaha secara rutin setiap         23 76,67 7 23,33 30 100,00 
  tahun.                     

14 Saya mengasuransikan diri dan asset usaha saya ke perusahaan assuransi dengan     6 20,00 20 66,67 4 13,33 30 100,00 
  membayar premi asuransi secara rutin.                     

 
 



o 
 

 
Lampiran 5 : 
Pernyataan Kemampuan Manajerial :           

no Pernyataan STS TS S SS Total Resp 
Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

  Ketrampilan dalam Manajemen:                     
1 Dalam merencanakan tenaga kerja, saya mempertimbangkan jumlah maupun ketrampilan         21 70,00 9 30,00 30 100,00 

  tenaga kerja yang diperlukan                     
2 Jumlah modal yang diperlukan dalam usaha mempertimbangkan kebutuhannya          20 66,67 10 33,33 30 100,00 
3 Dalam memasarkan produk/barang, saya menekankan pada produk sesuai keinginan ma     1 3,333 15 50,00 14 46,67 30 100,00 
  syarakat, harga terjangkau, penggunaan promosi dan saluran distribusi yang tepat.                     
4 Saya dapat menetapkan jumlah produksi, bahan mentah dan jenis bahan mentah,         18 60,00 12 40,00 30 100,00 
  waktu pemesanan bahan mentah, dll.                     
  Ketrampilan dalam Berkomunikasi:                     
5 Saya memperoleh pendapat orang lain melalui pendekatan tertentu.     7 23,33 17 56,67 6 20,00 30 100,00 
6 Saya dapat memberi/mendelegasikan tugas kepada karyawan sesuai dengan jobnya      2 6,67 28 93,33     30 100,00 
  masing-masing.                     
7 Saya dapat mengarahkan karyawan dengan menggunakan strategi tertentu.         25 83,33 5 16,67 30 100,00 
8 Saya dapat menghargai karyawan sesuai dengan prestasi yang dihasilkan.         12 40,00 18 60,00 30 100,00 
  Ketrampilan Tehnik :                     
9 Saya dapat melakukan pembukuan atas semua transaksi usaha      1 3,33 26 86,67 3 10,00 30 100,00 

10 Saya dapat menyusun laporan keuangan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.         27 90,00 3 10,00 30 100,00 
11 Saya dapat menggunakan peralatan komputer (PC atau Laptop) untuk mendukung  1 3,33 5 16,67 11 36,67 13 43,33 30 100,00 
  aktivitas usaha saya                     

12 Saya dapat menggunakan internet untuk mendukung kelancaran usaha, terutama     7 23,33 8 26,67 15 50,00 30 100,00 
  dalam mengakses pasar.                     

13 Saya dapat menyusun rencana usaha secara terperinci.     4 13,33 18 60,00 8 26,67 30 100,00 
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Lampiran 6 : 
Pernyataan Kinerja Usaha :           

no Pernyataan STS TS S SS Total Resp 
Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

  Keuangan :                     
1 Uang kas untuk usaha semakin meningkat dan nilainya masih lebih besar dari nilai pinja     1 3,33 22 73,33 7 23,33 30 100,00 
  man saya sehingga disamping dapat dipergunakan untuk menambah modal usaha juga                     
  dapat dipergunakan untuk mengangsur pinjaman.                     
2 Perputaran total asset semakin tinggi, yang menunjukkan bahwa total asset untuk usaha          24 80,00 6 20,00 30 100,00 
  semakin intensif dipergunakan untuk menunjang peningkatan penjualan hasil produksi.                     
3 Perputaran Piutang usaha semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa piutang usaha dari 2 6,67 5 16,67 18 60,00 5 16,67 30 100,00 
  hasil penjualan barang hasil produksi saya semakin cepat  tertagih.                     
4 Total asset yang saya miliki untuk usaha semakin meningkat         18 60,00 12 40,00 30 100,00 
  Bukan Keuangan :                     
5 Proses produksi semakin tertata lebih baik dengan komposisi dan ukuran bahan sesuai ke     1 3,33 17 56,67 12 40,00 30 100,00 
  tentuan yang berlaku.                     
6 Kualitas produk yang saya hasilkan semakin baik dan tidak berbeda jauh dengan produk          17 56,67 13 43,33 30 100,00 

  sejenis yang dihasilkan pesaing.                     
7 Pengiriman barang hasil produksi kepada pembeli  semakin tepat dan cepat.         16 53,33 14 46,67 30 100,00 
8 Karyawan saya semakin trampil dalam bekerja,a.l. mampu memproduksi barang lebih ba          20 66,67 10 33,33 30 100,00 

  nyak, dan dapat  menggunakan peralatan produksi lebih efektif.                     
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Lampiran 7 : 
 
 
 

Rata-Rata Score Pernyataan Literasi Keuangan, 
Kemampuan Manajerial dan Kinerja Usaha dari 

masing-masing Responden 
 

Responden 
Literasi Kemampuan Kinerja 

Keuangan Manajerial Usaha 

Responden 1 3,2 3,3 3 
Responden 2 3,1 3,5 3,4 
Responden 3 3,2 3,2 3,4 
Responden 4 2.9 3,5 3,4 
Responden 5 3.2 3,5 3 
Responden 6 2.8 3 3 
Responden 7 3 3,4 3,4 
Responden 8 3.3 3,3 3,4 
Responden 9 3,1 3,2 3,3 
Responden 10 3,1 3,2 3,3 
Responden 11 2,7 2,5 2,8 
Responden 12 3,1 3 3 
Responden 13 3,4 3,6 3,9 
Responden 14 3,1 2,8 3,1 
Responden 15 3 2,8 3,1 
Responden 16 2,9 2,8 3,1 
Responden 17 3 2,8 3,1 
Responden 18 3,1 3 3 
Responden 19 3,1 2,8 3,3 
Responden 20 3,2 3,3 3 
Responden 21 2,8 3,2 3,1 
Responden 22 3,9 3,8 3,4 
Responden 23 3,9 3,7 3,5 
Responden 24 2,9 2,9 2,9 
Responden 25 3,4 3,6 3,9 
Responden 26 3,4 3,6 3,9 
Responden 27 3,4 3,6 3,9 
Responden 28 3,4 3,4 3,9 
Responden 29 3 3 3 
Responden 30 3,7 3,4 3,5 
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Lampiran 8 : 
 
Hasil Olahan SPSS (Output) 
 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Litkeungan 30 2.70 3.90 3.1767 .29324 

Kemanajerial 30 2.50 3.80 3.2233 .33185 

Kinusaha 30 2.80 3.90 3.3000 .33114 

Valid N (listwise) 30     

 
 

Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 2.7880 3.7849 3.3000 .23806 30 

Residual -.46034 .45106 .00000 .23018 30 

Std. Predicted Value -2.151 2.037 .000 1.000 30 

Std. Residual -1.930 1.891 .000 .965 30 

a. Dependent Variable: Kinusaha 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1.644 2 .822 14.441 .000b 

Residual 1.536 27 .057   

Total 3.180 29    

a. Dependent Variable: Kinusaha 

b. Predictors: (Constant), Kemanajerial, Litkeungan 

 
Coefficientsa 

Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

 

(Constant) .783 .496  1.579 .126 

Litkeungan .223 .221 .198 1.013 .320 

Kemanajerial .561 .195 .562 2.877 .008 

a. Dependent Variable: Kinusaha 
 
 


