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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Data gambaran umum dari 53 responden dalam penelitian dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

4.1.1. Responden berdasarkan Jenis Kelamin 

Data responden menurut jenis kelamin dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.1. 

Tabel 3.1. Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Pria 21 39.62 

Wanita 32 60.38 

Total 53 100.0 

Sumber: data primer diolah, 2019 

Dari Tabel 4.1. menunjukkan bahwa sebagian besar responden sebanyak 

60.38%  berjenis kelamin wanita menunjukkan bahwa kaum wanita memperkuat 

perekonomian keluarga melalui UMKM, yang dapat dikerjakan di rumah sambil 

mengurus keluarga.  Bisnis kuliner Lumpia merupakan salah satu jenis bisnis 

yang disenangi kaum wanita, memiliki potensi pasar yang cukup besar dengan 

berbagai kreasi rasa yang diperuntukkan untuk konsumen yang memilih makanan 

yang sehat dan makanan yang mewah atau mencari sensasi kenikmatan kuliner 

yang berbeda. 

Plihan makanan di Indonesia sangat kaya dari segi jumlah maupun cita rasa 

memiliki daya tarik antara lain tidak memerlukan banyak modal, tidak perlu sewa 

tempat, pasarnya  besar karena semua orang suka makan, strategi pemasaran 

cukup mudah dan untung bisnis kuliner berlipat ganda. Bisnis kuliner lumpia 

dengan modal usaha Rp 1 juta dapat dijalankan dengan menjalankan usaha sendiri 

di rumah.  Jika bisnis yang dirintis masih dalam skala kecil belum banyak 

konsumen, maka dapat dikerjakan di teras rumah atau dilakukan secara on line 

sehingga tidak perlu sewa tempat. Pasarnya menjajikan karena semua orang 

membutuhkan makanan berat atau camilan, sehingga investasi yang ditanam akan 
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cepat kembali apalagi berjualan di tempat yang strategis. Strategi pemasaran 

relatif mudah yang dapat dilaksanakan dengan menciptakan rasa, kemasan atau 

membagi sampel dilampiri dengan kartu nama, lewat media sosial sehingga dapat 

menghubungi jika akan memesan. 

Fleksibilitas dan ukuran UMKM mempunyai banyak keunggulan dalam 

menjalankan usaha  terutama dari segi pembentukan dan operasional.  Kelebihan  

UMKM adalah mempunyai kekuatan lebih besar dalam menentukan harga barang 

maupun produksi. Biaya operasional yang tidak terlalu besar karena pekerjaan 

dapat dikerjakan di rumah tanpa menyewa kantor. Pengendalian penuh terhadap 

aset dan sumber kekayaan, memiliki keleluasaan dalam menentukan harga atau 

keuntungan yang ingin dicapai. Fleksibilitas Operasional dalam pengambilan 

keputusan untuk menghadapi perubahan, selera konsumen, trend produk sehingga 

UMKM lebih kompetitif.  

Sebagian responden sebayak 39,62%  berjenis kelamin pria menggambarkan 

bahwa bisnis UMKM memiliki keunggulan dari segi pembentukan dan 

operasional. Kelebihan  UMKM adalah mempunyai kekuatan lebih besar dalam 

menentukan harga barang maupun produksi. Biaya operasional yang tidak terlalu 

besar karena pekerjaan dapat dikerjakan di rumah tanpa menyewa kantor. 

Pengendalian penuh terhadap aset dan sumber kekayaan, memiliki keleluasaan 

dalam menentukan harga atau keuntungan yang ingin dicapai. Fleksibilitas 

Operasional dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi perubahan, selera 

konsumen, trend produk sehingga UMKM lebih kompetitif.  

 

4.1.2. Responden berdasarkan Usia  

Berdasarkan tabel 4.2. menunjukan bahwa sebagian besar responden berusia 36 

sampai 46 tahun tahun sebesar 32.08% menggambarkan pengusaha UMKM 

berada pada usia produktif. Usia produktif rata rata berumur di antara 15-35 tahun 

yang dikenal dengan generasi milenial, akrab dengan dunia digital, kecerdasan 

dan kreatifitas yang baik sehingga membantu peningkatan produktivitas UMKM. 

Kegiatan dilakukan dengan dukungan media social, sejumlah e_commerse untuk 

melakukan transaksi jual beli, pesan antar makanan dilakukan secara digital. 
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Kondisi ini secara pelan mempengaruhi generasi di atasnya yang mulai merubah 

cara menjajakan produk dari cara tradisonal menuju cara digital.  

Tabel 4 4.2. Us ia Responden 

Tabel 4.2. Usia Responden 
Usia Frekuensi Presentase (%) 

25-35 16 30.19 

36-46 17 32.08 

47-57 11 20.75 

58-68 9 16.98 

Total 53 100.0 

Sumber : Data primer yang di olah,2019 

Sebanyak 30,19% resonden berusia 25 sampai 35 tahun memiliki tenaga 

yang masih prima, mampu mempersiapkan tempat usaha yang memerlukan 

penataan setiap hari tanpa memerlukan bantuan orang lain. Sebanyak 20,07% 

berusia 47 sampai 57 tahun menggambarkan pilihan peerjaan yang sudah mantap. 

Sebanyak 16.98% berusia 58 sampai 68 tahun menggambarkan ada upaya pelaku 

UMKM untuk melatih pada anggota keluarga untuk meneruskan pekerjaan yang 

telah dirintis. 

4.1.3. Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Data responden menurut pendidikan terakhir dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 4.3. Tabel 5 4.3. Pendidikan Responden 

Tabel 4.3. Pendidikan Responden 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Presentase (%) 

SD/MI 6 11.32 

SMP/MTS 16 30.19 

SMA/SMK/MAK 26 49.06 

S1 5 9.43 

Total 53 100.0 

   Sumber : Data primer yang di olah,2019 

Dari tabel 4.3. menunjukan bahwa pendidikan terakhir responden dalam 

penelitian ini,sebesar 49.06% responden lulusan SMA/SMK/MAK 

menggambarkan telah mengenal dasar dasar pengetahuan keuangan dan 

kewiraswastaan di bangku sekolah. Sebanyak 30.19% responden lulusan 

SMP/MTS menggambarkan ada dasar dasar pengetahuan untuk menghitung 

keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan. Sebanyak 11.32% 
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responden lulusan SD/MI, belajar mealui magang dalam mengelola usaha. 

Sebanyak 9.43% responden lulusan S1  

4.1.4. Responden berdasarkan tahun UMKM berdiri 

Data responden menurut lamanya berdiri pendidikan terakhir dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 4.4. berikut: 

Tabel 6 4.4 Tahun UMK M ber diri 

Tabel 4.4. Tahun UMKM berdiri 

Tahun Berdiri  Frekuensi Presentase (%) 

1980 – 1990 8 15.09 

1991 – 2000 14 26.42 

2001 – 2010 7 13.21 

2011 - 2019 24 45.28 

Total 53 100,0 

   Sumber: data primer diolah, 2019 

menunjukan hasil lama berdiri UMKM dalam penelitian ini, sebesar 45.28% 

UMKM berdiri dari tahun 2011 hingga 2019, menggambarkan bahwa ada daya 

tarik untuk mengerjakan bisnis kuliner yang  memberi keuntungan lebih dari 15%. 

Sebanyak  26.42% UMKM berdiri dari tahun 1991 hingga 2000 mampu bertahan 

dalam menghadapi perubahan ekonomi. Sebanyak 15.09%  UMKM berdiri dari 

tahun 1980 hingga 1990, telah mempunyai pelanggan yang relatif loyal untuk 

membeli ulang. Sebanyak 13.21% UMKM dari tahun 2001 hingga 2010 telah 

merasa memiliki kemampuan untuk memprodusir dengan baik. 

4.1.5. Penilaian Tanggapan Responden 

1.Variabel Pengetahuan Keuangan 

Pengetahuan keuangan memiliki arti penting  dalam  mendukung pengambilan 

keputusan bidang keuangan, yang berdampak pada kegiatan perusahaan lainnya. 

Hasil analisis deskriptif pada data variabel pengetahuan keuangan pada tabel 4.5 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

Tabel 4.5 

 

 
Rangkuman Analisis Deskriptif Variabel Pengetahuann Keuangan 

 
No 

Interval 
Kriteria 

Jumlah 
 Skor Persen F Persen 

 1   > 108.78 76% - 100% Paham Sekali 12 22.64 
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2 95.52 - 108.77 51% - 75% Paham  13 24.53 
 3 82.26 - 95.51 26% - 50% Tidak Paham 5 9.43 

 
4 

  
< 82.25   < 25% Tidak Paham Sama 

Sekali 23 43.40 
 Jumlah 53 100 

 

           Berdasarkan Tabel 4.5. di atas diperoleh gambaran bahwa literasi pengetahuan 

keuangan pengelola UMKM Lunpia Semarang masih rendah, lebih dari 52,83% 

tidak paham dan tidak paham sama sekali pengetahuan keuangan. Keterbatasan 

pengetahuan keuangan untuk mencari sumber dana dan pengalokasian secara 

efisien, sejalan dengan penelitian OJK tahun 2013 (Kusumaningtuti:157) tentang 

rendahnya literasi keuangan pada UMKM.  Penjelasan  tingkat pemahaman 

terhadap pengetahuan keuangan para responden, diukur dengan indikator sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 
 Rangkuman Analisis Deskripsi Tentang Variabel Pengetahuan Keuangan 

 

No Pernyataan Score Riil 
Score 

Maksimal 
% Kriteria  

 
X1_1 Pengetahuan Pengelolaan Keuangan 240 424 56.60 Paham 

 X1_2 Pengetahuan Perencanaan Keuangan 487 848 57.43 Paham 

 
X1_3 Pengetahuan Tentang Pemasukan 

dan Pengeluaran 
393 636 61.79 Paham 

 X1_4 Pengetahuan Uang dan Aset 393 636 61.79 Paham 

 X1_5 Pengetahuan Tentang Suku Bunga 404 636 63.35 Paham 

 X1_6 Pengetahuan Tentang Kredit 400 636 62.89 Paham 

 X1_7 Pengetahuan Dasar Tentang Asuransi 425 636 66.82 Paham 

 
X1_8 Pengetahuan Tentang Macam macam 

Asuransi 
283 424 66.75 Paham 

 X1_9 Pengetahuan Dasar Tentang Investasi 402 636 63.21 Paham 

 X1_10 Pengetahuan Investasi Deposito 277 424 65.33 Paham 

 X1_11 Pengetahuan Investasi Pada Saham 428 636 67.30 Paham 

 X1_12 Pengetahuan Investasi Pada Obligasi 446 636 70.13 Paham 

 X1_13 Pengetahuan Investasi Pada Properti 317 424 74.76 Paham 

 Sumber: data primer diolah, 2019 
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Indikator X1_1 Pengetahuan Pengelolaan Keuangan diukur dengan cara  

menggambarkan manfaat dan cara pengelolaan keuangan UMKM dalam menjalankan 

bisnis sehari hari. Pengelolaan keuangan berhubungan dengan upaya untuk 

mendapatkan sumber dana serta mengalokasikan dana secara efisien dan efektif 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manfaat yang dirasakan adalah 

dapat memantau perkembangan perusahaan yang selalu berorientasi pada laba 

yang ditentukan melalui pemaksimalan pendapatan dan efisiensi biaya produksi. 

Cara pengelolaan keuangan yang baik dan bijaksana ditandai adanya 

upaya  penentuan harga pokok produk yang dijual. Pengalokasian dana  

direncanakan secara detail untuk keperluan biaya  gaji tenaga kerja, pembelian 

bahan baku dan alokasi untuk keperluan pribadi. Indikasi tata kelola yang rasional 

dan bijaksana dilakukan dengan memisahkan keuangan perusahaan dan keuangan 

pribadi sehingga dalam memenuhi kebutuhan keluarga disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan yang tersedia. Pola tidak boros dalam mengelola keuangan 

dapat membantu perencanaan keuangan yang lebih baik. 

Indikator X1_2 Perencanaan Keuangan diukur dengan manfaat 

penganggaran, pengetahuan tentang cara menyusun tujuan keuangan, pengetahuan 

cara menyusun anggaran dan pengetahuan tentang factor pertimbangan dalam 

menyusun anggaran. Penganggaran merupakan kegiatan yang dituangkan dalam 

bentuk angka (rupiah) sangat bermanfaat dalam mewujudkan perencanaan 

perusahaan secara keseluruhan. Pengalaman menerima pesanan lebih dari satu 

dalam waktu yang bersamaan, memerlukan pembelian bahan baku dan 

penggunaan tenaga kerja yang lebih banyak, dipecahkan melalui pembuatan 

anggaran masing masing order pesanan. Ada upaya pelaku UMKM  dalam 

menjalankan kegiatannya disertai perencanaan dan pengendalian, sehingga tidak 

mengandalkan insting atau kebiasaan. Anggaran yang tertulis dalam satuan uang 

berfungsi sebagai alat membantu pelaksanaan pekerjaan yang bersifat rutin  dan 

pekerjaan yang di dasarkan order secara bersama sama. 

Cara meyusun tujuan keuangan jangkak pendek, menengah dan panjang 

dimulai dengan manajemen kas, melalui pemisahan uang pribadi dan uang 

perusahaan. Tindakan  memisahkan uang pribadi dan uang bisnis diwujudkan 
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dalam bentuk kepemilikan buku rekening bank yang berbeda untuk menempatkan 

uang pribadi dan uang perusahaan.  Pemisahan rekening ini berfungsi untuk 

membedakan pengeluaran yang bersifat pribadi dengan pengeluaran untuk 

melaksanakan kegiatan bisnis. Terdapat upaya pelaku UMKM dalam bentuk 

komitmen disiplin anggaran, meskipun usaha dijalankan di rumah tinggal. 

Pengetahuan cara menyusun anggaran keuangan dan belanja di dasari 

adanya pengetahuan tentang konsep biaya produksi mingguan yang membutuhkan 

bahan baku, biaya tenaga kerja maupun bahan penolong, UMKM berusaha 

mencari sumber pembiayaan yang murah, sehingga   laba yang diperoleh 

memadahi untuk menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha. 

Faktor pertimbangan penyusunan anggaran keuangan dan belanja 

dpengaruhi oleh pertimbangan faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

meliputi antara lain rata rata penjualan tiap bulan, modal kerja yang dimiliki, 

kapasitas usaha. Faktor eksternal yang ada di luar kendali pelaku UMKM yang 

diperhitungkan antara lain bulan bulan yang diperkirakan banyak hajatan, hari hari 

besar peringatan nasional seperti Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik 

Indonesia. Informasi sumber daya yang tersedia sebagai bahan untuk menganalisis 

rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Indikator X1_3 Pengetahuan Tentang Pemasukan dan Pengeluaran diukur 

dengan pengetahuan sumber pendapatan,  factor yang mempengaruhi pendapatan dan 

pengetahuan tidak terduga. Pengetahuan macam macam sumber pendapatan  

 

mempunyai skor 2,43 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan 

pemikiranya bahwa sebagian responden memiliki pengetahuan tentang cash flow. 

Secara umum pelaku UMKM memilih investasi sebagai sumber pendapatan yang 

memiliki cash flow positip. Tingkat keuntungan diperoleh melalui pendapatan 

yang diperoleh dikurangi semua biaya yang telah dikeluarkan. Sebagian 

responden menggunakan keuntungan dengan bijaksana dengan cara tidak 

menghamburkan untuk memburu kesenangan semata. Sebagian keuntungan 

digunakan untuk inovasi produk atau pengembangan usaha yang dimiliki. 
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Pernyataan 8 pengetahuan faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan 

mempunyai skor 2,51 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikiranya 

bahwa sebagian responden memiliki pengetahuan tentang aktiva. Pengalaman 

mengelola modal, jumlah tenaga kerja dan lama usaha. Modal dapat berupa 

perlengkapan produksi yang digunakan untuk menghasilkan produk atau jasa. 

Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan, semakin besar kemampuan untuk 

menghasilkan pendapatan.  Jumlah tenaga kerja merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap pendapatan. Semakin banyak jumlah tenaga kerja yang 

bergabung dalam proses produksi, maka jumlah produk yang dihasilkan akan 

semakin banyak. Tingkat keahlian dan ketrampilan tenaga kerja, akan 

berpengaruh terhadap jumlah produksi yang dihasilkan sehingga mempunyai 

dampak terhadap penghasilan yang diperoleh. Faktor lain yang mempengaruhi 

pendapatan adalah lama usaha, yaitu waktu yang telah dilampui untuk menekuni 

UMKM Lunpia di Semarang. Rentan waktu yang telah dijalani memberi 

pengalaman berharga untuk meningkatkan pendapatan.  

Pernyataan 9  pengetahauan pengeluaran tidak terduga mempunyai skor 2,47 

dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikiranya bahwa sebagian responden 

memiliki pengetahuan tentang resiko. Kegunaan cadangan dana darurat untuk 

mempersiapkan adanya peristiwa yang tidak terduga seperti pesanan yang besar 

atau kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Keikut sertaan program asuransi 

jiwa oleh pelaku UMKM  merupakan salah satu usaha sadar untuk melindungi 

pendapatan yang disebabkan oleh sakit, kecelakaan kerja atau kematian sehingga 

pendapatan keluarga dapat terjamin. 

Pernyataan 10 pengetahuan tentang likuiditas asset mempunyai skor 2,43 dengan 

kategori setuju hal ini di dasarkan pemikiranya bahwa sebagian responden 

memiliki pengetahuan tentang rasio keuangan. Ratio likuiditas sebagai alat untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Secara umum UMKM menggunakan ratio lancar (current ratio) perbandingan 

antara aktiva lancar (current asset) dengn hutang lancar (current liabilities). 

Aktiva lancar yang dimiliki adalah uang kas yang ada di tangan baik tunai atau 



 
 

51 
 

kas di bank dan piutang dagang yang akan diterima dengan kewajiban jangka 

pendek untuk membayar tagihan yang harus segera dibayar. 

Pernyataan 11 pengetahuan aset bersih memiliki skor 2,51 dengan kategori setuju 

hal ini di dasarkan pemikirannya bahwa sebagian responden memiliki 

pengetahuan tentang aktiva bersih. Aset bersih merupakan selisih antara total aset 

dengan total hutang. Ada upaya pelaku UMKM untuk mengungkapkan informasi 

tentang kegiatan yang menghasilkan kekayaan bersih, dalam bentuk catatan 

keuangan untuk keperluan internal yang dipersiapkan setiap periode. 

Bertambahnya nilai aktiva bersih memberi indikasi bahwa terjadi kenaikan tingkat 

pendapatan bagi pemilik UMKM, sehingga perubahan nilai aktiva bersih dapat  

digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja investasi yang dilakukan manajer 

UMKM. 

Pernyataan 12 pengatahuan nilai waktu dari uang mempunyai skor nilai 2,47 

dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikiran bahwa sebagian responden 

memiliki pengetahuan tentang dasar dasar penganggaran modal. Para pelaku 

UMKM memahami suku bunga bank sebagai ukuran nilai uang karena perbedaan 

waktu, sehingga dalam memutuskan investasi senantiasa mempertimbangkan PV 

(present value) untuk nilai uang saat ini dan FV (future value) yang 

menggambarkan nilai mata uang di masa yang akan datang. 

Pernyataan 13 pengetahuan perhitungan bunga sederhana mempunyai skor 2,53 

dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikirannya bahwa sebagian 

responden memiliki pengetahuan tentang nila waktu dari uang. Istilah istilah yang 

berkaitan dengan perhitungan suku  bunga flat, suku bunga efektif dan suku bunga 

anuitas.  

Pernyataan 14 pengetahuan perhitunga bunga sederhana mempunyai skor 2,47 

dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikiran bahwa sebagian responden 

memiliki pengetahuan tentang nilai angsuran pinjaman. Pinjaman dengan lembaga 

perbangkan memberlakukan suku bunga flat dan suku bunga efektif. Perhitungan 

suku bunga flat dilakukan dengan mengalikan tarif bunga dengan pokok 

pinjaman. Jumlah nilai bunga akan tetap sama selama masa angsuran, sehingga 
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memudahkan dalam membayar angsuran pokok dan bunga yang besarnya sama 

setiap bulan. Perhitungan bunga sederhana dengan metode bunga efektif,  bunga 

pinjaman dihitung pada periode akhir angsuran, sehingga  bunga dihitung dari 

saldo akhir. Jumlah nilai bunga tiap bulan akan berubah sesuai dengan sisa 

pinjaman yang belum dibayar. Nilai angsuran akan semakin berkurang dari waktu 

ke  waktu sampai batas akhir jangka waktu kredit yang disepakati. 

Pernyataan 15 pengetahuan perhtungan tingkat bunga majemuk mempunyai skor 

2,62 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikirannya responden memiliki 

pengetahuan tentang nilai angsuran pinjaman dengan anuitas. Perhitungan suku 

bunga anuitas dimana jumlah angsuran setiap bulan jumlahnya sama, namun 

jumlah bunga dan pokok angsuran akan berubah setiap saat. Dengan berjalannya 

waktu angsuran nilai bunga akan semakin kecil dan angsuran pokok semakin 

membesar.  Sebagian responden kurang memahami perhitungan bunga majemuk, 

dimana bunga yang dihasilkan ditambahkan pada uang pokok pada akhir periode, 

guna dipakai sebagai dasar  perhitungan bunga pada periode selanjutnya. 

Pernyataan 16 pengetahuan aspek pertimbangan dalam pengambilan kredit 

mempunayi skor 2,47 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikirannya 

bahwa sebagian responden memiliki pengetahuan tentang pembiayaan eksternal. 

Tujuan pengambilan kredit adalah menambah modal kerja atau pengembangan 

usaha di lokasi baru. 

Pernyataan 17 pengetahuan pertimbangan suku bunga pinjaman mempunyai skor 

2,47 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikirannya bahwa sebagian 

responden memiliki pengetahuan tentang kegiatan produktif. Pelaku UMKM  

bertindak rasional dalam mengambil kredit. Tampak bahwa kredit digunakan 

untuk kegiatan produktif, sehingga investasi yang ditanam menghasilkan 

kemampuan untuk membayar kembali angsuran pokok dan angsuran bunga. 

Berdasarkan pengalaman  responden berpendapat bahwa kredit akan aman untuk 

kelangsungan hidup perusahaan jika jumlah angsuran maksimum sebesar 30% 

dari pendapatan yang diterima.  
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Pernyataan 18 Pengetahuan faktor faktor yang mempengaruhi kelayaan kredit 

mempunyai skor 2,64 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikiran bahwa 

bahwa sebagian responden memiliki pengetahuan tentang prinsip 5 C. Faktor yang 

mempengaruhi kelayakan pemberian kredit adalah  prinsip 5 C yaitu character, 

capacity, capital, collateral, dan condition. Sebagai pertimbangan utama adalah 

karakter calon peminjam yang dapat diketahui dari kebiasaan dalam membayar 

angsuran kredit. 

Pernyataan 19 pengetahua manfaat asuransi mempunyai skor 2,64 dengan 

kategori setuju hal ini di dasarkan pemikirannya bahwa  bahwa sebagian 

responden memiliki pengetahuan tentang pengalihan resiko. Kepersertaan dalam 

program asuransi agar dapat meringankan keadaan darurat yang memerlukan 

biaya tidak terduga jika tertimpa sakit, kecelakaan kerja sampai meninggal dunia. 

Ada sebagian responden yang mengalihkan kebiasaan menabung menjadi peserta 

tunjangan pensiun atau menyediakan dana pendidikan untuk anak anak dalam 

jangka panjang.  

Pernyataan 20 pengetahuan cara membuka polis asuransi mempunyai skor 2,57 

dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikiran bahwa  sebagian responden 

memiliki pengetahuan tentang jaminan yang dibutuhkan. Ada responden yang 

sudah memiliki jaminan kesehatan dari tempat kerja, maka yang dibutuhkan 

adalah asuransi yang berfungsi membei rasa aman di hari tua berupa tabungan.  

Tampak ada kecenderungan responden untuk membaca secara teliti tentang 

ketentuan ketentuan yang perlu dipatuhi, sehingga ada kesempatan untuk 

mengubah atau membatalkan jika terjadi perbedaan dengan informasi yang 

disampaikan awal.  

Pernyataan 21 pengetahuan tentang premi asurasni denga skor 2,81 dengan 

kategori setuju hal ini di dasarkan pemikiran bahwa sebagian responden memiliki 

pengetahuan tentang iuran tiap bulan yang harus dibayar nasabah asuransi yang 

jumlahnya tertuls dalam polis asuransi. Tinggi rendahnya biaya premi asuransi 

berhubungan dengan tingkat resiko yang ditanggung perusahaan asuansi. Sebagai 
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contoh orang yang merokok dikenakan tarip premi asuransi kesehatan dan 

asuransi jiwa yang lebih mahal disbanding bukan perokok. 

Pernyataan 22 pengetahuan faktor pertimbangan dalam memilih asuransi 

mempunyai  skor  2,89 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikirannya 

bahwa sebagian responden memiliki pengetahuan tentang AAJI (Asosiasi 

Asuransi JIwa Indonesia). Kecenderungan mencari informasi dari  AAJI (Asosiasi 

Asuransi JIwa Indoesia untuk memastikan bahwa agen asuransi yang dipilih 

terdaftar pada asosiasi. Pada umumnya agen resmi dapat membantu jika terjadi 

klaim atau mengurus administrasi yang dibutuhkan.  Jika terjadi kesalahan dalam 

memilih agen asuransi, maka kerugiannya akan dirasakan  sepanjang masa. 

Pernyataan 23 pengetahuan tentang asuransi kendaraan dan aset mempunyai skor 

2,45 hal ini di dasarkan pemikirannya bahwa sebagian responden memiliki 

pengetahuan tentang ganti rugi asuransi. Program asuransi kendaraan yang dapat 

menjamin setiap kerugian atau kerusakan kendaraan akibat dari kecelakaan, 

perbuatan jahat atau pencurian. Sebagian responden memahami ada asuransi yang 

memberikan jaminan asset dari resiko kerusakan, kehilangan atau kehancuran. 

Beberapa asset yang dapat dijaminkan seperti bangunan, mesin, perabot 

inventaris, stock dan sebagainya. Polis yang telah dikenal antara lain polis 

asuransi kebakaran atau polis semua resiko. 

Pernyataan 24 pengetahuan tentang investasi jangka pendek mempunyai skor 2,60 

dengan kateori setuju hal ini di dasarkan pemikiran bahwa bahwa sebagian 

responden memiliki pengetahuan tentang produk investasi perbankan. 

Pemanfaatan kelebihan dana untuk investasi dengan tingkat perputaran kurang 

dari satu tahun, guna memperoleh tambahan keuntungan. Ciri investasi jangka 

pendek  adalah dapat diperjual belikan dalam waktu yang pendek guna memenuhi 

kebutuhan kas. Beberapa produk investasi yang telah dikenal antara lain tabungan 

bank, sertifikat deposito, reksa dana pasar uang. 

Pernyataan 25 pengetahuan tentang investasi jangka panjang mempunyai skor 

2,47 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikirannya bahwa sebagian 

responden memiliki pengetahuan tentang umur investasi. Bentuk investasi 
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pembangunan gedung, pembelian mesin untuk keperluan produksi, memiliki   

jangka waktu pengembalian lebih dari 3 (tiga) tahun.  

Pernyataan 26 Pengetahauan resiko investasi mempunyai skor 2,51 dengan 

kategori setuju hal ini di dasarkan pemikirannya bahwa sebagian responden 

memiliki pengetahuan tentang hubungan resiko dengan pendapatan.  Jika tingkat 

resiko semakin tinggi maka akan menghasilkan pendapatan yang semakin tinggi, 

dan sebaliknya tingkat resiko yang rendah akan menghasilkan tingkat pendapatan 

yang rendah. Beberapa resiko yang telah dikenal antara lain resiko pasar, resiko 

wanprestasi, resiko likuiditas dan resiko perubahan peraturan. 

Pernyataan 27 pengetahua karakteristik deposito mempunyai skor 2,47 dengan 

kategori setuju hal ini di dasarkan pemikiran bahwa sebagian responden memiliki 

pengetahuan tentang kemampuan akses investasi. Karakteristik deposito sebagai  

investasi simpanan di bank yang menjanjikan suku bunga tetap dalam jangka 

waktu tertentu. Para pelaku UMKM memahami bahwa pemilik deposito dalam 

jangka waktu tersebut tidak dapat mengakses investasi yang ditanam. Pada 

umumnya mereka memahami karakteristik deposito dari setoran minimal yang 

harus dipenuhi untuk membuka suatu deposito. Pemahaman lain adalah ada 

jangka waktu jatuh tempo yang disepakati antara investor dan pihak bank. 

Pernyataan 28 pengetahuan strategi investasi pada deposito mempunyai skor 2,75 

dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikiran bahwa sebagian responden 

memiliki pengetahuan tentang keamanan investasi. Investasi deposito memiliki 

resiko dan kerugian yang paling aman, untuk mengatasi finansial agar 

memperoleh keuntungan. Para pelaku UMKM mempertimbangkan keuntungan 

yang diperoleh dengan tabungan biasa. 

Pernyataan 29 pengetahuan  karakteristik saham mempunyai skor 2,68 dengan 

kategori setuju hal ini di dasarkan atas pemikiran bahwa sebagian responden 

memiliki pengetahuan tentang hak pemegang saham. Saham adalah bukti 

kepemilikan suatu perusahaan.  

Pernyataan 30  tentang deviden mempunyai skor 2,62 dengan kategori setuju hal 

ini di dasarkan pemikiran bahwa sebagian responden memiliki pengetahuan 



 
 

56 
 

tentang pembagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan kepada pemegang 

saham. Deviden sebagai bentuk pembagian keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan kepada pemegang saham, setelah mendapat persetujuan dari Rapat 

Umum Pemegang Saham. Deviden yang dibagikan oleh perusahaan dapat berupa 

uang tunai atau penambahan saham yang dimiliki pemodal sejalan dengan 

pembagian deviden saham tersebut. 

Pernyataan  31 pengetahuan tentang strategi pada investasi mempunyai skor 2,77 

dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikirannya bahwa sebagian 

responden memiliki pengetahuan tentang equilibrium bursa saham. Prediksi 

perubahan harga saham di lakukan dengan analisis fundamental dan teknikal. 

Strategi fundamental merupakan analisis perubahan harga saham yang didasarkan 

informasi tentang kondisi ekonomi, industry secara keseluruhan dan kondisi 

perusahaan. Analisis teknikal dengan memperhitungkan kinerja dan proyeksi 

perusahaan untuk memprediksi harga saham. 

Pernyataan 32 Pengetahuan karakteristik obligasi mempunyai skor 2,79 dengan 

kategori setuju hal ini di dasarkan pemikirannya bahwa sebagian responden 

memiliki pengetahuan tentang kupon obligasi. Karakteristik obligasi adalah surat 

pengakuan hutang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang 

menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan 

melunasi pokok hutang pada waktu yang telah ditentukan. Nilai bunga yang 

diperoleh pemegang obligasi yang lazim disbut kupon obligasi dibayarka secara 

berkala 3 atau 6 bulanan sekali. 

Pernyataan 33 strategi investasi pada obligasi mempunyai skor 2,83 dengan 

kategori  setuju hal ini di dasarkan pemikirannya bahwa  sebagian responden 

memiliki pengetahuan tentang pengelolaan obligasi. Pengelolaan obligasi dapat 

dilakukan dengan strategi aktif dan strategi pasif. Pemilihan strategi tergantung 

pada keberanian mengambil resiko, pengetahuan tentang pasar dan tujuan 

investasi yang akan dicapai investor. Sebagian responden mengetahui pengaruh 

suku bunga terhadap obligasi yaitu jika terjadi kecenderungan suku bunga akan 

meningkat, maka langkah yang baik adalah melakukan pembelian obligasi jangka 
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pendek  yang dapat ditempuh melalui penjualan obligasi jangka panjang. 

Sebaliknya jika suku bunga cenderung turun, maka dapat dilakukan pembelian 

obligasi jangka panjang 

Pernyataan 34 pengetahuan pengaruh suku bunga terhadap obligasi mempunyai 

skor 2,83 dengan kategori  setuju hal ini di dasarkan pemikirannya bahwa 

sebagian responden responden memiliki pengetahuan tentang investasi bebas 

resiko (risk free). Pelaku UMKM telah mengenal deposito yang dijamin oleh LPS. 

Besaran suku bunga dan deposito yang dijamin LPS banyak digunakan sebagai 

patokan investasi bebas resiko (risk free). Sebagian responden memiliki 

pengetahuan tentang penggunaan investasi bebas resiko (risk free) yang 

dikeluarkan pemerintah antara lain yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) 

tahun  antara lain SPN (Surat Perbendaharaan Negara), SUN (Surat Utang 

Negara) dan Sukuk (versi syariah). 

Pernyataan 35 pengetahuan karakteristik properti yang bisa diinvestasikan 

mempunyai skor 2,98 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pemikirannya 

bahwa sebagian responden memiliki pengetahuan tentang daya tarik investasi 

pada property. Karakteristik investasi property adalah bentuk investasi jangka 

panjang yang nilainya cenderung meningkat dengan bertambahnya waktu. 

Kondisi ini membuat daya tarik orang untuk berinvestasi pada properti.  Sebagian 

responden mengetahui strategi investasi dengan membeli properti di lokasi yang 

strategis untuk dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi pada 3 sampai 5 tahun 

mendatang, hal ini disebabkan terdapat progress pembangunan fisik seperti akses 

jalan tol, akses transportasi masal, sarana hiburan atau mall yang berpengaruh 

terhadap harga jual property di masa yang akan datang. 

Pernyataan 36 mempunyai anggaran merupakan strategi penting dalam keuangan 

mempunyai skor 3,15 dengan kategori sangat setuju hal ini di dasarkan 

pemikirannya bahwa sebagian responden memiliki pengetahuan tentang tujuan 

penganggaran. Pengembangkan bisnis yang dipandu oleh perencanaan yang baik, 

memudahkan pelaksanaan kegiatan dengan cara mengikuti rencana yang telah 

ditetapkan. Anggaran yang disusun merupakan standar yang relevan untuk 
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melaksanakan operasi kegiatan sehingga dapat mencegah terjadinya 

penyimpangan. Tujuan yang paling strategis penganggaran secara umum adalah 

pencegahan pemborosan. 

 

 

 

  

2. Variabel Sikap Keuangan 

Sikap keuangan merupakan hasil evaluasi yang dilakuan untuk menerapkan 

prinsip prinsip keuangan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Hasil analisis 

deskriptif pada data variabel Sikap Keuangan dijelaskan pada tabel 4.6.  

Tabel 4.6. Rangkuman Analisis Deskripsi  Variabel Sikap Keuangan 
 

No Pernyataan Rata rata Score Kategori 
  

  

1 Mempunyai anggaran merupakan 
strategi penting dalam keuangan 

1.55 Tidak setuju   

2 Penting untuk memikirkan/ 
merencanakan keuangan 

1.68 Tidak setuju   

3 
Menjaga catatan keuangan 
merupakan hal penting untuk 
keuangan 

1.74 Tidak setuju   

4 Lebih memilih untuk menggadaikan 
barang 

2.00 Tidak setuju   

5 Membeli bahan baku kepada teman 
dengan cara berhutang 

2.06 Setuju   

6 Berhutang kepada orang lain 
merupakan hal yang wajar 

2.06 Setuju   

7 Tabungan pribadi akan saya gunakan 
sebagai pendanaan darurat 

2.11 Setuju   

8 Saya cukup baik dalam 
memperkirakan kesulitan saya 

2.08 Setuju   

9 Megunakan kredit bank untuk 
mengatasi kekurangan dana 

2.11 Setuju   

10 Bagaimana saya menghabiskan 
anggaran mencerminkan sifat saya 

2.13 Setuju   

11 
Kondisi keuangan saya tidak 
mengganggu hubungan saya dengan 
orang lain 

2.26 Setuju   
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12 Belajar tentang keuangan menjadi 
prioritas 

2.36 Setuju   

Sumber:  Data primer diolah, 2019 
    

Pernyataan 1 mempunyai anggaran merupakan strategi penting dalam keuangan 

mempunyai skor 1,55 dengan kategori tidak setuju hal ini di dasarkan bahwa 

dalam menerapkan prinsip prinsip keuangan dalam pengambilan keputusan  

pengeluaran uang untuk melaksanakan kegiatan  produksi, pemasaran dan 

kegiatan lain untuk mencapai tujuan perusahaan  belum didukung oleh laporan 

keuangan yang lengkap yaitu laporan neraca, kas, laba rugi, laporan laba di tahan 

Pernyataan 2 tentang penting untuk memikirkan/ merencanakan keuangan 

mempunyai skor 1,68 dengan kategori tidak setuju hal ini di dasarkan bahwa 

dalam menerapkan prinsip prinsip keuangan perencanaan tentang perencanaan 

keuangan masih bersifat parsial dan jangka pendek. Sifat parsial ditunjukkan 

adanya penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan order memerlukan ide kreatif 

dalam melaksanakan pekerjaan yang harus diselesaikan, bukannya prediksi 

penjualan yang akan dicapai.  

Pernyataan 3 menjaga catatan keuangan merupakan hal penting untuk keuangan 

mempunyai skor 1,74 dengan kategori tidak setuju hal ini di dasarkan bahwa 

dalam menerapkan prinsip prinsip keuangan terdapat keterbatasan dalam catatan 

keuangan. Catatan yang relatif lengkap menyangkut pengeluaran kas, hal ini 

terbantu oleh penyimpanan uang yang ada di ATM.  

Pernyataan 4 lebih memilih untuk menggadaikan barang mempunyai skor 2,00 

dengan kategori setuju hal ini di dasarkan bahwa dalam menerapkan prinsip 

prinsip keuangan untuk memenuhi kebutuhan mendesak yang diproses dengan 

pertimbangan emosi yang lebih dominan. Gadai barang menjadi solusi bagi yang 

membutuhkan pinjaman mendesak. Transaksi gadai terjadi antara pihak yang 

menggadaikan barang untuk memperoleh pinjaman uang, dan pihak yang 

memberi pinjaman akan mendapatkan jaminan barang berupa perhiasan atau 

kendaraan. Jumlah pinjaman yang diberikan lebih rendah dibanding nilai barang 

yang dijaminkan. 
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Pernyataan 5 membeli bahan baku kepada teman dengan cara berhutang 

mempunyai skor 2,06 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan bahwa dalam 

menerapkan prinsip prinsip keuangan merupakan sikap yang berpegang pada 

pengalaman sebelumnya yang lebih senang berkumpul dengan komunitas yang 

memiliki keyakinan sama. Hubungan jangka panjang proses pembelian bahan 

baku kepada teman menunjukkan tingkat kepercayaan atau loyalitas kedua belah 

pihak, dilakukan oleh pengambil keputusan pelaku UMKM. Interaksi ini dapat 

diigunakan sebagai tolok ukur kontribusi yang diberikan  terhadap kegiatan 

produksi.  

Pernyataan  6 berhutang kepada orang lain merupakan hal yang wajar mempunyai 

skor 2,06 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan bahwa dalam menerapkan 

prinsip prinsip keuangan sebagian responden mengambil keputusan dengan 

mengandalkan informasi yang responden ingat. Keputusan yang diambil pada 

umumnya spontan dan cenderung memilih investasi yang pernah dilakukan. 

Pernyataan 7 tabungan pribadi akan saya gunakan sebagai pendanaan darurat 2,11 

dengan kategori setuju hal ini di dasarkan bahwa dalam menerapkan prinsip 

prinsip keuangan sebagian responden memiliki obsesi atau pola pikir tentang 

persepsi pengelolaan uang di masa depan. Sebagian pelaku UMKM memisahkan 

sebagian keuntungan untuk tabungan pribadi. Jarak antara keuangan pribadi dan 

usaha pada UMKM adalah komiten, sehingga untuk menghadapi pendanaan 

darurat ada upaya untuk menyediakan tabungan pribadi minimal yang jarang 

diambil. Tingkat penilaian darurat akan berbeda diantara berbagai pihak, pada 

umumnya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek seperti bayar pajak, 

renovasi bangunan.  

Pernyataan 8 responden cukup baik dalam memperkirakan kesulitan saya 

mempunyai skor 2,08 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan bahwa dalam 

menerapkan prinsip prinsip keuangan agar tidak gagap finansial. Gagap finansial 

menunjukkan tidak mampunya mengatur keuangan dengan baik sehingga 

menimbulkan masalah keuangan yang berhubungan dengan operasional 

keseharian. Kondisi ini tidak berhubungan dengan status orang kaya atau orang 
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miskin, tetapi bagaimana cara mengatur keuangan pribadi atau keluarga dengan 

baik dan jelas. Penyebab masalah keuangan adalah faktor pendidikan dan pola 

hidup. 

Pernyataan 9 megunakan kredit bank untuk mengatasi kekurangan dana 

mempunyai skor 2,11 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan bahwa dalam 

menerapkan prinsip prinsip keuangan sebagian responden berpendapat 

penggunaan kredit bank untuk mengatasi kekurangan dana untuk menambah 

modal kerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara internal perusahaan tidak 

bisa menyelesaikan masalah penambahan modal kerja melalui cadangan yang 

dimiliki dalam kas perusahaan 

Pernyataan 10 bagaimana saya menghabiskan anggaran mencerminkan sifat saya 

2,13 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan bahwa dalam menerapkan prinsip 

prinsip keuangan sebagian responden ada kecenderungan tidak ingin 

menghabiskan uang meskipun memiliki kartu kredit dengan berbagai penawaran 

yang menggiurkan. Terdapat sikap pelaku UMKM untuk membelanjakan uang 

sesuai dengan kebutuhan, tidak membeli barang dengan alasan potongan harga 

atau diskon besar besaran. 

Pernyataan 11 kondisi keuangan saya tidak mengganggu hubungan saya dengan 

orang lain mempunyai skor 2,16 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan bahwa 

dalam menerapkan prinsip prinsip keuangan sebagian responden berpendapat 

bahwa kondisi keuangan yang baik tidak mengganggu hubungan dengan orang 

lain karena pengeluaran yang dilakukan di dasarkan pada perencanaan keuangan, 

sehingga berusaha memenuhi kebutuhan pribadi maupun keluarga sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki. Sebagian responden berpendapat belajar tentang 

keuangan menjadi prioritas guna menempatkan kebutuhan yang harus segera 

dicukupi dan mana kebutuhan yang dapat ditunda. Cara ini menuntun untuk 

mencatat kebutuhan yang harus dibeli pertama kali lalu diteruskan ke kebutuhan 

selanjutnya. Kondisi ini mengurangi sifat boros. 

3. Variabel Perilaku Manajemen Keuangan 
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Perilaku Manajemen Keuangan merupakan suatu fenomena psikologi  yang 

diperlukan dalam membuat keputusan pribadi dan bisnis pada bidang keuangan. 

Hasil analisis deskriptif pada data variabel Perilaku Keuangan dijelaskan pada 

tabel 4.7.  

Pernyataan 1 menyusun tujuan keuangan (jk pendek, menengah dan 

panjang) mempunyai skor 1,85 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada 

sebagian perilaku manajer keuangan dalam menjalankan usaha selalu berorientasi 

untuk menghasilkan cash flow positip. Rencana bisnis (business plan) jangka 

pendek dan jangka panjang sebagai alat menentukan arah tujuan dan cara 

mencapai sasaran belum dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis. 

Pernyataan 2 menyusun anggaran untuk hal hal khusus dan tidak terduga 

mempunyai skor 2,34 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian 

perilaku manajer keuangan yang menyisihkan sebagian keuntungan pada rekening 

tersendiri. Anggaran khusus dan tidak terduga, untuk mengantisipasi jika dalam 

periode mendatang terjadi penurunan order, kecelakaan atau terserang penyakit, 

sehingga dapat mengatasi keadaan darurat yang tidak dapat diduga sebelumnya. 

Pernyataan 3 menyusun anggaran pengeluaran belanja (harian, bulanan 

atau tahunan) 2,21 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian 

perilaku manajer keuangan menggunakan skill yang dimiliki, mengarahkan  

karyawan untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan job desnya. Pengalokasian 

waktu yang baik dari team kerja, mengindikasikan karyawan telah melaksanakan 

pekerjaan dengan baik, sehingga rencana belanja harian dan bulanan berjalan 

sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. 

Indikator 4 menetapkan anggaran belanja maksimal dalam mengalokasikan 

keuangan mempunyai skor 2,49 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada 

perilaku manajer keuangan dalam mengalokasikan mengambil jalan tengah antara 

metode top down dan bottom up. Sebagian responden menggunakan cara top 

down, artinya anggaran disusun dan ditetapkan oleh pimpinan tanpa ada 
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keterlibatan dari pihak bawahan dan sebagian dengan menggunakan cara bottom 

up, dimana anggaran disusun berdasarkan usulan bawahan untuk disetujui  

Tabel 4.7. Rangkuman Deskripsi  Variabel Perilaku Manajemen Keuangan 
 

No Pernyataan Rata rata Score Kategori 
  

  

1 Menyusun tujuan keuangan (jk 
pendek, menengah dan panjang) 

1.85 Setuju   

2 Menyusun anggaran untuk hal hal 
khusus dan tidak terduga 

2.34 Setuju   

3 
Menyusun anggaran pengeluaran 
belanja (harian, bulanan atau 
tahunan) 

2.21 Setuju   

4 
Menetapkan anggaran belanja 
maksimal dalam mengalokasikan 
keuangan 

2.49 Setuju   

5 
Mendahulukan kebutuhan yang paling 
utamaterlebih dahulu dalam anggaran 
belanja 

2.38 Setuju   

6 
Memikirkan resiko dalam mengambil 
hutang/ kredit sebelum pengambilan 
keputusan 

2.32 Setuju   

7 Menabung secara periodik/ rutin 2.28 Setuju   

8 Menabung segera uang sisa atau 
pendapatan tidak terduga 

2.38 Setuju   

9 Mengikuti asuransi untuk menghindari 
resiko di masa depan 

2.70 Setuju   

10 Menyimpan uang khusus untuk dana 
pensiun 

2.45 Setuju   

11 Menyediakan danan secara khusus 
untuk pengeluaran tidak terduga 

2.55 Setuju   

12 Menyimpan aset untuk investasi masa 
depan 

2.62 Setuju   

13 Berhati hati dalam mengambil kredit/ 
hutang investasi 

2.77 Setuju   

14 Membayar tagihan bulanan(listrik & 
air) tepat waktu 

2.66 Setuju   

15 Mencatat semua pemasukan dan 
pengeluaran sehari hari 

2.74 Setuju   

16 
Mengajarkan pengelolaan keuangan 
yang bijak kepada karyawan secara 
bertahap 

2.87 Setuju   
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Lanjutan Tabel 4.7. Rangkuman Deskripsi  Variabel Perilaku Manajemen Keuangan 
 

17 
Melakukan diskusi dengan karyawan 
untuk menyelesaikan masalah 
keuangan 

2.96 Setuju   

18 Membandingkan antara pendapatan 
dan pengeluaran 

2.51 Setuju   

19 
Mengevaluasi pengeluaran dengan 
perencanaan keuangan yang telah 
disusun 

3.19 Sangat Setuju   

20 Merubah perencanaan keuangan yang 
tidak sesuai 

3.23 Sangat Setuju   

Sumber:  Data primer diolah, 2019 
 

     pimpinan. Penyusunan anggaran dengan metode bottom up menciptakan komiten, 

namun memerlukan pengendalian agar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Pernyataan 5 mendahulukan kebutuhan yang paling utama terlebih dahulu 

dalam anggaran belanja mempunyai skor 2,38 dengan kategori setuju hal ini di 

dasarkan pada perilaku manajer keuaangan yang melakukan monitoring guna  

memastikan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah 

ditetapkan. Keterbatasan sumber daya yang dimiliki mendorong perilaku manajer 

keuangan, memerintah untuk melaksanakan urutan pekerjaan berdasarkan skala 

prioritas  kebutuhan belanja yang bersifat penting dan mendesak 

Pernyataan 6 memikirkan resiko dalam mengambil hutang/ kredit sebelum 

pengambilan keputusan mempunyai skor 2,32  dengan kategori setuju hal ini di 

dasarkan pada sebagian perilaku manajer keuangan yang menghindari 

pengambilan jumlah kredit melebihi plafon kredit yang disyaratkan, sehingga 

memperkecil resiko gagal bayar. Tampak ada perilaku bijak pelaku UMKM dalam 

memperhitungkan resiko gagal bayar,  yang disebabkan oleh kondisi  makro 

ekonomi, penurunan omset penjualan atau penyalahgunaan kepentingan di dalam 

mengelola keuangan. 
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Pernyataan 7 menabung secara periodik/ rutin mempunyai skor 2,28 

dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian perilaku manajer 

keuangan yang memanfaatkan aplikasi auto debet untuk melakukan sebagian 

transaksi keuangan. Terdapat kecenderungan perilaku manajemen memanfaatkan 

aplikasi untuk memonitor keuangan dengan cara simple dan praktis. 

Pernyataan 8 menabung segera uang sisa atau pendapatan tidak terduga 

mempunyai skor 2,38 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian 

perilaku manajer keuangan melakukan pilihan investasi yang paling aman, 

meskipun hasilnya lebih kecil dibanding investasi lain. Tampak ada upaya 

perilaku manajemen keuangan untuk selalu memikirkan hasil maksimal dalam 

menjalankan usaha. 

Pernyataan 9 mengikuti asuransi untuk menghindari resiko di masa depan 

mempunyai  2,70 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian 

perilaku manajer keuangan mempersiapkan perlindungan  saat menghadapi resiko 

yang bisa dialihkan, sehingga kepersertaan pada program asuransi sangat 

membantu untuk pengelolaan pengeluaran tidak terduga. Karakteristik masyarakat 

modern yang memiliki mobilitas tinggi, memandang keikutsertaan pada program 

asuransi sebagai suatu kebutuhan primer, minimal tiap karyawan memiliki satu 

asuransi. Nampak ada upaya perilaku manajemen yang bijak dalam mengelola 

keuangan melalui kedisiplinan menyisihkan anggaran untuk membayar premi 

yang dibayarkan setiap bulan. 

Pernyataan 10 menyimpan uang khusus untuk dana pensiun mempunyai 

skor 2,45 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian perilaku 

manajer keuangan yang melengkapi sistem pensiun di tempat kerja, melalui 

kepersertaan pada Astek (asuransi tenaga kerja) untuk membantu memenuhi 

kebutuhan di hari tua.  

Pernyataan 11 menyediakan dana secara khusus untuk pengeluaran tidak 

terduga mempunyai skor 2,55 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada 

sebagian perilaku manajer keuangan menyimpan dana khusus semenjak masa usia 
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produktif. Tampaknya ada perilaku yang bijaksana dalam menyediakan dana 

khusus yaitu jumlah dana yang tersedia, tidak dialokasikan untuk pembelian aset. 

Pernyataan 12 menyimpan aset untuk investasi masa depan mempunyai 

skor 2,62 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian perilaku 

manajer keuangan untuk menambah aset pada saat terjadi kenaikan modal. Modal 

adalah selisih total aktiva dengan total hutang. Perilaku manajer keuangan 

UMKM masih terbatas melihat aset dari sisi fisik, bukan dari manfaat ekonomi. 

Aset yang dikelola belum didukung dengan catatan perhitungan penyusutan aset, 

sehingga belum ada pengakuan nilai aset saat ini. 

Pernyataan 13 berhati hati dalam mengambil kredit/ hutang investasi 

mempunyai skor 2,77 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian 

perilaku manajer keuangan melakukan analisis untuk mengambil kredit/ hutang. 

Kriteria yang digunakan untuk memutuskan pengambilan kredit/ hutang belum 

menggunakan kelayakan investasi berupa metode NPV, IRR, Payback Period, 

Profitabiliy Indekx. 

Pernyataan 14 membayar tagihan bulanan (listrik & air) tepat waktu 

mempunyai skor 2,66 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian 

perilaku manajer keuangan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

Keuntungan membayar tepat waktu adalah terhindar dari denda akibat 

keterlambatan pembayaran tagihan rekening. Membayar tagihan ditambah denda 

berpengaruh negatip terhadap finansial yang dikelola serta menunjukkan adanya 

perencanaan keuangan yang kurang baik 

Pernyataan 15 Mencatat semua pemasukan dan pengeluaran sehari hari 

mempunyai skor 2,74 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian 

perilaku manajer keuangan melakukan control terhadap catatan pengeluaran dan 

pemasukan setiap hari. Tampaknya ada kesadaran untuk mencatat transaksi 

keuangan meskupun volume transaksi keuangan masih sedikit dan kecil agar 

terhindar dari pemborosan. 
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Pernyataan 16 mengajarkan pengelolaan keuangan yang bijak kepada 

karyawan secara bertahap mempunyai skor  2,87 dengan kategori  setuju hal ini di 

dasarkan pada sebagian perilaku manajer keuangan memberi edukasi/ pelatihan 

perencanaan keuangan dengan pendekatan manajemen perubahan, agar karyawan 

lebih sejahtera, lebih produktif dan dapat mengurangi kecurangan (fraud) di dalam 

pengelolaan keuangan. Temuan lain dalam mengajarkan secara bertahap dilkukan 

dengan pengiriman karyawan pada kegiatan workshop, pelatihan untuk dapat 

mengajarkan cara pikir yang benar dalam mengelola keuangan. Cara yang benar 

dalam pengelolaan keuangan seperti pencatatan keuangan didorong untuk 

dipraktekkan dalam pelaksanaan kegiatan sehari hari. 

Pernyataan 17 melakukan diskusi dengan karyawan untuk menyelesaikan 

masalah keuangan 2,96 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian 

perilaku manajer keuangan selalu menyediakan waktu untuk saling tukar 

informasi. Forum diskusi dapat memfaslitasi penyelesaian masalah dengan 

kesepakatan langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan yang 

dihadapi. 

Pernyataan 18 membandingkan antara pendapatan dan pengeluaran 

mempunyai skor 2,51 dengan kategori setuju hal ini di dasarkan pada sebagian 

perilaku manajer keuangan untuk melakukan penilaian dan pengambilan 

keputusan secara tepat. Nampak ada perilaku manajemen keuangan untuk 

berusaha menyediakan data yang diperlukan guna mendukug kegiatan yang 

berhubungan dengan investasi. 

Pernyataan 19 mengevaluasi pengeluaran dengan perencanaan keuangan 

yang telah disusun mempunyai skor 3,19 dengan kategori  sangat setuju hal ini di 

dasarkan pada sebagian perilaku manajer keuangan yang melakukan kinerja yang 

telah dicapai. Pengambilan keputusan yang dilakukan belum menggunakan alat 

rasio keuangan. Salah satu contoh adalah pemakaian rasio profitabilitas yang 

menunjukkan adanya tngkat kemampuan memperoleh laba dengan penggunaan 

aktiva. Sebagian perilaku manajer keuangan mengapresiasi karyawan yang 

berprestasi dan memenuhi hak karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. 
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Tujuan pemberian bonus adalah bentuk penghargaan kepada karyawan yang 

memiliki kinerja melampui standar yang telah ditetapkan, sehingga mempunyai 

peran penting dalam pengembangan usaha. 

Pernyataan 20 merubah perencanaan keuangan yang tidak sesuai 

mempunyai skor 3,23 dengan kategori sangat setuju hal ini di dasarkan pada 

sebagian perilaku manajer keuangan adalah meyakinkan dan memberi motivasi 

kepada karyawan. Tantangan yang harus diselesaikan adalah memerlukan 

komitmen karyawan untuk menuju target baru, membutuhkan sumber daya yang 

diperlukan untuk melakukan perubahan. 

4.2. Analisis Data 

Analisis data kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari analisis 

regresi linier berganda dengan  uji t untuk mengetahui sejauh mana variabel-

variabel dari literasi keuangan (pengetahuan keuangan dan sikap keuangan)  

mempengaruhi perilaku manajemen keuangan, dengan hasil analisis sebagai 

berikut: 

4.2.1. Analisis Regresi Berganda 

Pengujian secara parsial variabel pengetahuan keuangan dan sikap keuangan 

terhadap perilaku manajemen keuangan dijelaskan pada tabel 4.8. berikut: 

 

Tabel 4.8. Persamaan Regresi 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .134 9.088  .015 .988 

Penget_Keu .273 .066 .458 4.137 .000 

Sikap_Keu 1.106 .242 .507 4.575 .000 

a. Dependent Variable: Perilaku_Keu 

 

Hasil perhitungan koefisien regresi linier di atas memperlihatkan nilai 

koefisien konstanta (α) adalah sebesar 0.134 koefisien variabel bebas (X1) sebesar 

0.454 dan (X2) sebesar 0.499, sehingga diperoleh persamaan regresi sebagai 

berikut: 
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Y  = α + b1X1+b2X2 + e 

Y = 0.134 + 0.458 X1 + 0.507X2  

Berdasarkan persamaan di atas diketahui nilai positif konstanta sebesar 0.134 

yang berarti jika seseorang tidak memiliki literasi keuangan apapun terhadap 

perilaku manajemen keuangan, orang tersebut akan tetap menjalankan bisnis 

Lunpia. Koefisien regresi variabel pengetahuan keuangan sebesar 0.458 dan sikap 

keuangan sebesar 0.507, menggambarkan bahwa arah pengaruh antara variabel 

bebas (pengetahuan keuangan dan sikap keuangan) dengan variabel pengetahuan 

keuangan dan sikap keuangan memiliki arah yang sama atau positif dengan 

variabel terikat yaitu perilaku manajemen keuangan.  

4.2.2. Uji Hipotesis 

Berikut ini adalah hasil Uji t antara pengetahuan keuangan dan sikap 

keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan. 

                       Tabel 4.9. Hasil Uji t 

Model 
t 

hitung 

Sig 

hitung 

t  

tabel 

Sig 

tabel 

(Constant) 0.134 
 

  

Pengetahuan Keuangan .4.4137 0,000 2.00856 0,025 

Sikap Keuangan 4.4575 0,000 2.00856 0,025 

      Dependent Variable: Perilaku Manajemen Keuangan. 

Hipoteses pengujian t test yaitu: 

1. Ho: b1=b2=0, artinya tidak terdapat hasil positif dari variabel bebas 

(pengetahuan keuangan dan sikap keuangan) terhadap variabel terikat 

(perilaku manajemen keuangan). 

2. Ha: b1>0 , b2>0, artinya terdapat hasil positif  dari variabel bebas 

(pengetahuan keuangan dan sikap keuangan) terhadap variabel terikat 

(perilaku manajemen keuangan). 

Berdasarkan hipotesis yang sudah ada, maka setelah penelitian ini diuji 

menggunakan uji t (one tail) menunjukkan nilai t hitung pengetahuan keuangan 
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4.4137 > t tabel (2.00856) atau nilai sig 0.000 lebih kecil dari 0.05 memiliki arti 

bahwa Ho yang menyatakan pengetahuan keuangan tidak berpengaruh ditolak, 

yang artinya Ha diterima yaitu pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap 

perilaku manajemen keuangan UMKM. Dengan demikian dinyatakan terdapat 

pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan UMKM 

Lunpia di Kota Semarang sehingga hipotesis H1 diterima. 

Nilai t hitung sikap keuangan 4.4575 > t tabel (2.00856) memiliki arti 

bahwa Ho yang menyatakan sikap keuangan tidak berpengaruh ditolak, yang 

artinya Ha diterima yaitu sikap keuangan berpengaruh terhadap perilaku 

manajemen keuangan. Dengan demikian dinyatakan terdapat pengaruh sikap 

keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan UMKM Lunpia di Kota 

Semarang, sehingga hipotesis H2 diterima.  

4.2.3. Pembahasan 

1. Pengaruh Pengetahuan Terhadap Perilaku Keuangan 

 Hasil penelitian menunjukkan  bahwa ada pengaruh positip dan 

signifikan pengetahuan keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan, 

sejalan dengan penelitian Min dan Thao (2015) dan Ersha Amanah (2016) 

bahwa pengetahuan keuangan berpengaruh terhadap perilaku manajemen 

keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin baik pengetahuan pengelola UMKM 

terhadap uang, maka akan semakin baik perilaku keuangan.  

 Hasil deskripsi jawaban responden tentang pengetahuan keuangan 

para pengelola UMKM termasuk dalam kategori setuju. Pengetahuan keuangan 

yang dimiliki pengelola terhadap keuangan UMKM memberi sumbangan pada 

perilaku keuangan dalam mencapai laba maksimal, penekanan biaya produksi, 

perhitungan upah, efisiensi penggunaan bahan baku, pmeliharaan peralatan dan 

penetapan harga pokok produksi. 

 Pengetahuan keuangan yang dimiliki manajer UMKM memberi 

pengaruh pada perilaku manajemen keuangan untuk selalu berorientasi pada 

pencapaian laba maksimal. Cara yang ditempuh melalui pemaksimalan 

pendapatan dan penekanan biaya. Perilaku pemaksimalan pendapatan di 
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tempuh melalui penerimaan order pesanan maupun jualan yang dilakukan 

secara rutin. 

Pengetahuan keuangan tentang konsep biaya produksi memberi pengaruh 

pada perilaku manajemen keuangan untuk menekan biaya produksi. Langkah 

langkah yang diambil untuk menurunkan biaya produksi adalah menggunakan 

aset secara lebih baik. Aset yang berupa Sumber Daya Manusia, dilakukan 

dengan prinsip the right man on the right job, the right man on the right place. 

Salah satu cara untuk meminimkan biaya tenaga kerja adalah dengan 

menerapkan upah berdasarkan waktu dalam menghasilkan produk, dengan 

melakukan evaluasi kinerja agar biaya tenaga kerja menjadi efisien. 

Pengetahuan tentang konsep biaya bahan baku memberi pengaruh pada 

perilaku manajemen untuk melakukan evaluasi penggunaan bahan baku. Untuk 

melakukan efisiensi biaya bahan baku tidak harus membeli membeli bahan 

baku yang murah tanpa memperhatikan kualitas, karena dapat berakibat 

terhadap pemborosan pembelian bahan baku. Kualitas bahan baku yang baik 

dapat diperoleh dari suplier yang menjual bahan baku berkualitas agar 

menghasilkan produk yang berkualitas. 

Pengetahauan tentang biaya pemeliharaan peralatan/ mesin memberi 

pengaruh pada perilaku manajemen keuangan untuk menggunakan mesin/ 

peralatan dengan benar. Cara utuk menekan biaya mesin adalah melakukan 

perawatan secara tertur agar pada waktu digunakan dalam proses produksi 

tidak terganggu kerusakan, sehingga pemborosan penggunaan mesin dapat 

ditekan. 

Pengetahuan tentang konsep manajemen kas memberi pengaruh pada 

perilaku manajemen keuangan untuk menyeimbagkan aliran kas masuk dan 

aliran kas keluar. Pengetahuan tentang konsep harga pokok produksi memberi 

pengaruh pada perilaku manajemen keuangan dalam mengambil keputusan. 

Harga pokok adalah biaya untuk menghasilkan produk yang terdiri dari biaya 

bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, biaya pemasaran dan 

biaya umum. Perilaku manajemen keuangan berkaitan dengan informasi 
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tentang harga pokok, digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima/ 

menolak order pesanan.  

2. Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku Keuangan 

Hasil penelitian menunjukkan  bahwa ada pengaruh positip dan signifikan 

sikap keuangan terhadap perilaku manajemen keuangan, sejalan dengan 

penelitian Herdiyono dan Darmanik (2016) Nguyen Thi Ngoc Min dan Tran 

Phuong Thao (2015) dan Ersha Amanah (2016) bahwa sikap keuangan 

berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan. Hal ini berarti bahwa 

semakin baik sikap pengelola UMKM terhadap uang, maka akan semakin baik 

perilaku keuangan.  

Hasil deskripsi jawaban responden tentang sikap keuangan para pengelola 

UMKM termasuk dalam kategori setuju. Sikap keuangan yang dimiliki 

pengelola terhadap keuangan UMKM akan membantu dalam penerapan 

prinsip prinsip keuangan, pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

kegiatan produksi, pemasaran, tanggung jawab pekerjaan, investasi dan 

keberanian mengambil resiko. 

Sikap keuangan adalah keadaan pikiran, pendapat dan penilaian terhadap 

keuangan perusahaan yang diaplikasikan pada sikap. Sikap terhadap prinsip 

keuangan nampak dalam pengambilan keputusan  pengeluaran uang untuk  

kegiatan  produksi, pemasaran dan kegiatan lain untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Proses pengambilan keputusan rata rata belum didukung oleh 

laporan keuangan yang lengkap, untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

tanggung jawab. 

Tanggung jawab adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas yang ada 

pada job deskripsi pekerjaan. Kewajibanya adalah  melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan tanggung jawab, tidak melampui wewenang yang ada. Jika 

tindakannya melampui wewenang yang dimiliki, maka telah melakukan 

pelanggaran terhadap internal control kode etik yang ditetapkan. Sikap patuh 

dalam bekerja sesuai yang digariskan oleh perusahaan. Perilaku manajemen 

keuangan adalah melakukan evaluasi kinerja dan pengkajian setiap job 

deskripsi pekerjaan beserta wewenang yang melekat guna mencapai efektivitas 
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kerja. Pemberian otoritas harus dirancang agar mampu bertanggung jawab 

dalam melaksanakan pekerjaan sesuai target yang ditetapkan. 

Semakain besar tanggung jawab yang harus dilaksanakan, maka semakin besar 

integritas dan loyalitas dalam melksanakan pekerjaan. Tanggung jawab adalah 

bentuk komitmen untuk melaksanakan pekerjaan secara optimal sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki. 

Pengaruh sikap sikap yang berpegang pada pengalaman sebelumnya yang lebih 

senang berkumpul dengan komunitas yang memiliki keyakinan sama terhadap 

perilaku manajemen keuangan adalah membangun relasi bisnis. Jaringan bisnis 

merupakan salah satu cara untuk mengembangkan  bisnis dengan bentuk 

kolaborasi. Cara pengembangan jaringan bisnis dapat dilakukan   dengan 

melakukan hubungan pada agen bisnis   atau membangun hubungan dengan 

individu, komunitas atau kenalan.  Perilaku manajer keuangan yang membuka 

diri untuk bertemu dengan rekan, pihak pihak lain untuk saling tukar informasi 

dalam rangka membangun jaringan bisnis. Jaringan bisnis yang dimuai dari 

komunitas yang ada disekitarnya, tidak harus komunitas atau individu yang 

memiliki hubungan luas, tetapi lebih diprioritaskan kepada pihak pihak yang 

memberi nilai positif untuk pengembangan usaha. Manfaat the power of 

connection antara lain informasi, dukungan pribadi, pengembangan bisnis, 

pemasaran produk. Perilaku manajer keuangan dalam rangka membangun 

relasi akan menghormati waktu dan kesibukan relasi dengan dating tepat 

waktu. 

Pengaruh sikap penerapkan prinsip prinsip keuangan  penggunaan kredit bank 

untuk mengatasi kekurangan dana modal kerja pada perilaku manajemen 

keuangan adalah  rasionalitas. UMKM yang memiliki hutang di hadapkan pada 

kemampuan untuk mengangsur hutang, kegiatan produktif yang dibiayai 

dengan kredit, resiko yang dihadapi. Pembiayaan kegiatan produktif 

dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan yang dapat menghasilkan 

keuntungan dan kemampuan untuk mengangsur kredit. Perilaku manajemen 

keuangan untuk menghindari pengambilan jumlah kredit melebihi plafon kredit 

yang disyaratkan, sebagai salah satu sikap bahwa sebagian pelaku UMKM 
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adalah netral terhadap resiko atau investor moderat dengan menerima resiko 

medium dengan pendapatan medium. 
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