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BAB 1 PENDAHULUAN 

   PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Era milenium  ditandai dengan globalisasi dan peningkatan penggunaan 

teknologi informasi, memberi kesempatan pelaku bisnis untuk meningkatkan 

profitabilitas. Kontribusi penting teknologi informasi adalah meiliki kemampuan 

menekan biaya pengiriman dan transportasi yang lebih cepat. Terdapat keinginan 

konsumen untuk memperoleh produk dengan harga rendah dengan  mutu tinggi. 

Fenomena ini menuntut manajer keuangan untuk  mengikuti perkembangan 

teknologi dan beradabtasi dengan lingkungan bisnis yang mengalami perubahan. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang sering disebut UMKM 

merupakan unit usaha yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan maupun 

kelompok. Bentuk UMKM adalah perusahaan perseorangan,  maupun 

persekutuan. Kontribusi UMKM di Indonesia terbukti dapat bertahan menghadapi 

krisis ekonomi di Indonesia tahun 1998 sektor. Eksistensi dan kinerja UMKM 

yang semakin maju bukan berarti tidak memiliki kendala.  

Terdapat beberapa masalah dalam perilaku manajemen keuangan bagi 

para pelaku UMKM. Salah satu masalah yang mendesak adalah keterbatasan 

pengetahuan keuangan yang dimiliki. Pengetahuan keuangan terdiri dari 

ketrampilan keuangan dan penguasaan alat keuangan, sebagai konsep untuk 

memahami perilaku manajemen. Menurut Horne dan Wachowicz (2002) 

menyatakan perilaku manajemen keuangan sebagai penentuan, akuisisi, alokasi, 

dan pemanfaatan sumber daya keuangan (Mien dan Thao, 2015). Menurut Ida dan 

Dwinta (2010) menjelaskan bahwa ketrampilan keuangan sebagai teknik untuk 

membuat keputusan dalam perilaku manajemen keuangan seperti membuat 

anggaran, memilik investasi, memilih rencana asuransi, dan menggunakan kartu 

kredit. Sedangkan alat keuangan adalah alat yang digunakan untuk pembuatan 

keputusan keuangan seperti cek, kartu kredit, dan kartu debit. 
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Isu mengenai literasi keuangan (financial literacy) menjadi kekhawatiran 

bagi beberapa pihak, karena minimnya pengetahuan tentang keuangan menjadi 

salah satu faktor terhadap keputusan keuangan yang menimbulkan dampak 

negative dalam merespon jumlah penduduk yang semakin bertambah dan 

perkembangan pasar keuangan yang semakin pesat. Menurut Brigham & Houston 

(2009:7) terdapat implikasi-implikasi keuangan dihampir semua keputusan bisnis, 

dan para eksekutip non keuangan secara sederhana harus mengetahui cukup 

banyak ilmu keuangan untuk menangani implikasi implikasi tersebut di dalam 

analisis terspesialisasi mereka masing masing 

Pengelolaan keuangan pribadi identik dengan literasi keuangan. Menurut 

Otoritas Jasa keuangan (laily, 2016) mengungkapkan bahwa literasi keuangan 

adalah pengetahuan (knowledge), keyakinan (confidence), dan ketrampilan (skill), 

yang mempengaruhi sikap (attitude) dan perilaku (behavior) untuk meningkatkan 

kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam mencapai 

kesejahteraan. Menurut Warsono, literasi keuangan adalah pengetahuan dan 

implementasi dalam pengelolaan keuangan (Margaretha dan sari, 2010). 

Hasil survey OJK tahun 2013 dan 2016, tingkat literasi keuangan 

Indonesia mengalami peningkatan dari 21,8% pada tahun 2013 menjadi 29,7% 

pada tahun 2016 (OJK, 2016). Menurut Risky dan Rini (2015) literasi keuangan 

pemilik UMKM laki-laki lebih tinggi dibandingkan pemilik UMKM wanita. 

Pemahaman Literisasi keuangan bagi UMKM sangat diperlukan agar mampu 

menjalankan peran strategis untuk peningkatan ekonomi lokal, penyerapa tenaga 

kerja maupun peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat berpendapatan 

rendah.  

Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan 

menjelaskan, Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk mengatur dan mengawasi 

industri jasa keuangan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dalam 

berinteraksi dengan industri jasa keuangan. Perlindungan terhadap kepentingan 

masyarakat, perlu pemahman terhadap aspek litersi dalam mengimplementasi 

strategi. 
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Tujuan utama strategi nasional literasi keuangan adalah mewujudkan 

masyarakat Indonesia yang memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi (well 

literate), sehingga masyarakat dapat memilih serta memanfaatkan produk dan jasa 

keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. Minimnya pengetahuan akan literasi 

menyebabkan kurang optimal pemanfaatan produk dan jasa keuangan  dalam 

mengelola keuangan. Margaretha dan Pambudhi, (2015) menyatakan faktor jenis 

kelamin, IPK, pendapatan orang tua terhadap tingkat literasi keuangan. Shaari et 

al (2013) menyatakan bahwa usia, Spending habbit, jenis kelamin, fakultas, tahun 

masuk kuliah berpengaruh terhadap literasi keuangan.  

Menurut Huston dalam Zahriyan, (2017) menyatakan bahwa tingkat 

literasi keuangan yang tinggi akan menghasilkan pengelolaan keuangan yang baik 

Vincentius dan Linawati menyimpulkan bahwa individu yang memiliki 

pengetahuan yang tinggi cenderung lebih bijak dalam perilaku keuangannya bila 

dibandingkan dengan individu yang memiliki pengetahuan keuangan yang rendah. 

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku pengelolaan keuangan adalah sikap 

terhadap uang. Sikap terhadap uang merupakan persepsi individu mengenai uang 

berdasarkan pengalaman dan situasi yang pernah dialami dalam hidup (Taneja, 

2012).  

Setiap kota memiliki makanan khasnya masing-masing. Lunpia 

merupakan makanan khas Kota Semarang, yang sebagian besar diproduksi dan 

dipasarkan oleh UMKM. Permasalahan yang  dihadapi UMKM Lunpia yaitu 

tingkat literasi keuangan. Peneliti memilih UKM Lunpia sebagai subjek 

penelitian, karena menyerap banyak tenaga kerja dan  menjadi ikon Kota 

Semarang. Upaya strategis untuk meningkatkan kinerja dan menjaga 

keberlangsungan UMKM Lunpia, adalah  memperkaya pelaku UKM Lunpia 

dengan pengetahuan dan pengelolaan keuangan sehingga dapat menentukan sikap 

dan perilaku dalam mengelola keuangan. 

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang 

Pengaruh Pengetahuan Keuangan dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku 

Manajemen Keuangan (Studi Pelaku UMKM Lunpia Di Kota Semarang, 2019) 

1.2. Perumusan Masalah 
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Perumusan masalah dalam literasi keuangan maka dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

a.) Apakah pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku manajemen 

keuangan pada pelaku UMKM Lunpia di Kota Semarang? 

b.)  Apakah sikap keuangan berpengaruh terhadap perilaku manajemen 

keuangan pada pelaku UMKM Lunpia di Kota Semarang? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Teoritis 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian : 

a) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan keuangan  terhadap perilaku 

manajemen keuangan pada pelaku UMKM Lunpia di Kota Semarang. 

b) Untuk mengetahui pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku manajemen 

keuangan pada pelaku UMKM Lunpia di Kota Semarang. 

1.3.2.  Manfaat dari hasil penelitian ini sebagai berikut : 

a) Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dalam 

mendukung kajian mengenai Pengaruh Sikap Keuangan dan Literasi Keuangan 

Terhadap Perilaku Keuangan Pada Pelaku UMKM Sentra Lunpia di Kota 

Semarang. 

b) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti sebagai 

penerapan disiplin ilmu serta dapat menambah pengetahuan tentang penerapan 

perilaku manajemen keuangan yang lebih baik. Dengan adanya penelitian ini 

diharapkan pelaku umkm dapat menganalisis arti penting dalam manajemen 

keuangan yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam mendukung kajian  mengenai Pengaruh Sikap 

Keuangan dan Literasi Keuangan Terhadap Perilaku Keuangan Pada Pelaku 

UMKM Lunpia di Kota Semarang. 
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