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1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berposisi tinggi terhadap

pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan distribusi efek bangunan. UMKM

menjadi salah satu fokus pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi nasional di

Indonesia. Dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ke krisis ekonomi yang

melanda Indonesia pada tahun 1998. Ini adalah salah satu alas an runtuhnya

ekonomi nasional, sehingga banyak perusahaan besar mengalami penghentian

dalam kegiatan produksi dan telah menyebabkan kebangkrutan. Tetapi ini

berbandingan terbalik dengan UMKM yang dapat menahan dan menstabilkan

krisis ekonomi dalam krisis mata uang berbagai sector ekonomi (Suci, 2017).

Badan Kebijakan Fiskal dan Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2012)

menyatakan bahwa UMKM saat ini dibagi menjadi beberapa kategori khususnya

pada bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, bahan bakar, air bersih,

perdagangan, akomodasi, restoran, penawaran pribadi, dan perusahaan dalam

bidang pengolahan. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan

perusahaan perusahaan komersial yang memiliki jumlah besar. Kecuali lembaga

ini terbukti tahan terhadap beragam gaya guncangan krisis moneter. Maka sangat

penting untuk mendukung organisasi UMKM yang mencakup banyak kelompok.

Kriteria perusahaan komersial pada UMKM diatur melalui regulasi berdasarkan

peraturan tersebut. Dapat dikatakan kegiatan UMKM ialah sektor bisnis yang

meningkat dan konstan untuk menghadirkan dampak yang baik terhadap sistem

ekonomi nasional.

Berdasarkan regulasi UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu

pertumbuhan serta perkembangan bisnis dengan tujuan pembangunan ekonomi

nasional, salah satu pekerjaan yang mampu memberi lapangan pekerjaan yang

luas dan memberi pelayanan ekonomi sehingga mendukung perkembangan

perekonomian serta peran masyarakat dalam mewujudkan kestabilitasan nasional.
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Definisi literasi keuangan / literasi keuangan menurut Regulasi Otoritas Jasa

Keuangan (POJK) No. 76/POJK/07/2016 ialah ilmu, kemahiran, beserta

kepercayaan yang berdampak dalam menaikkan kualitas dalam mengambil

keputusan dan mengolah finansial. Berdasarkan Strategi Nasional Literasi

Keuangan Indonesia (SNLKI) 2013, seseorang dikatakan well literate ketika ilmu

atas jasa maupun produk keuangan dimiliki dengan baik untuk mengenal resiko

maupun faedah dari poduk keuangan teresebut. Literasi keuangan sebagai sumber

informasi pengetahuan tentang ide akan kesadaran atas persepsi beserta resiko

finansial disertai dengan kemampuan dan kesadaran dalam mengimplementasikan

keahlian yang ada dalam membuat keputusan, memajukan kesejahteraan ekonomi

seorang individu dan masyarakat, serta berpatisipasi dalam perekonomian (OJK,

2017).

Literasi keuangan didefinisikan sebagai faktor peningkatan kemampuan

seorang dalam membuat keputusan finansial serta dapat memberikan bantuan

terhadap kalangan miskin untuk mengatur permasalahan finansial yang dihadapi.

Pengetahuan keuangan, keterampilan dan cita-cita yang dimiliki oleh seseorang

individu memiliki efek pada sikap serta perilaku dalam mengelola keuangan

mereka. Semakin bertambahnya informasi yang dimiliki oleh seseorang individu

juga akan berdampak pada keaktifan oleh suatu individu dalam hal menolah

kegiatan keuangan. Selain itu, hubungan antar perilaku dengan sikap seorang

individu yang terlihat akan memiliki pola fikir yang luar biasa untuk waktu yang

lama mungkin dalam menunjukkan perilaku ekonomi yang lebih tinggi. Pola pikir

yang luar biasa untuk waktu yang lama mungkin mengarahkan perilaku ekonomi

yang unggul dibandingi dengan mereka yang mempunyai persepsi ekonomi dalam

jangka pendek (Atkinson & Messy, 2012).

Kecerdasan finansial sangat diperlukan dalam kehidupan ini. Kecerdasan

finansial merupakan pemahaman dan pengetahuan tentang konsep, risiko

keuangan, dorongan, penguasaan, serta kepercayaan diri dalam menerapkan

keahlian dan pemahaman yang ada dalam membuat suatu keputusan yang dapat

menghasilkan hasil yang efisien dalam berbagai situasi keuangan (Venkataraman

& Venkatesan 2018).
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Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 secara resmi meluncurkan suatu

program bernama Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang selanjutnya akan

disebut sebagai SNKI pada 2016 lalu, Melalui SNKI pemerintah membentuk

Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko

Widodo. Peluncuran SNKI ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat

pemahaman keuangan dan inklusi keuangan di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan,

2016). Dilihat dari data survei yang dilakukan oleh OJK mencatat tingkat

pemahaman keuangan (literasi) menunjukan bahwa kesadaran masyarakat

Indonesia dalam pemahaman keuangan baru mencapai 29,66%. Sementara itu,

tingkat penggunaan atau masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan dan

jasa keuangan (inklusi keuangan) baru mencapai 67,82% (Prayogo, 2019).

Untuk itu pemerintah dalam SNKI menargetkan tingkat literasi dan inklusi

keuangan masing-masing dapat mencapai 35% dan 75% pada tahun 2019 ini.

Dalam mencapai itu SNKI merumuskan enam pilar dengan melibatkan banyak

kementerian, lembaga, dan otoritas terkait seperti Bank Indonesia, OJK,

Kementerian Keuangan, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

atau selanjutnya disebut sebagai TNP2K, dan lain-lain. Keenam pilar tersebut

terutama pada sekolah keuangan, fasilitas ekonomi public, pemetaan catatan

ekonomi, kebijakan pendampingan, fasilitas perantara dan saluran distribusi, serta

keselamatan konsumen (Prayogo, 2019).

Gambar 1.1. Indeks Literasi Keuangan Indonesia 2016 untuk masing-

masing dari 13 provinsi di Kepulauan Riau ditampilkan. Indeks literasi keuangan

provinsi ini relatif lebih tinggi daripada rata-rata nasional. Situasi ini

menunjukkan bahwa keahlian publik dalam pengetahuan keuangan tidak

komprehensif. Tingkat pengetahuan publik di Kepulauan Riau adalah 37,1%,

yang berarti bahwa dari 100 orang, hanya 37 orang yang memahami produk dan

layanan keuangan (OJK, 2017).
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Gambar 1.1. Indeks Literasi Keuangan Masyarakat Indonesia Tahun 2016

berdasarkan Provinsi, sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2017)
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Survei Nasional Literasi Keuangan pada tahun 2013 dan 2016 menyatakan

indeks literasi keuangan perbankan memiliki kepercayaan masyarakat yang lebih

tinggi ditimbang dengan industri finansial yang lainnya. Selain itu, indeks literasi

ekonomi publik secara umum dalam kawasan pasar modal menunjukkan adanya

peningkatan dari 3,80% menjadi 4,40% tetapi masih menunjukkan performa yang

relative lebih rendah ditimbang dengan industri finansial lainnya. Sementara,

sektor asuransi menunjukkan indeks literasi keuangan yang terlebih dahulu

menunjukkan di-angka 17,80% pada tahun 2013 kemudian melosot hingga

menunjukkan di-angka 15,80% pada tahun 2016, lebih rendah dibandingkan

dengan indeks perbankan. Terakhir, pada bagian perbankan mengalami

peningkatkan yang signifikan dari 21,80% menjadi 28,90%. Sehingga dengan

angka tersebut dapat dilihat bahwa angka indeks perbankan hampir mencapai

indeks rata-rata di Indonesia berdasarkan provinsi (OJK, 2017).

Gambar 1.2. Indeks Literasi Keuangan berdasarkan Sektor Jasa Keuangan Tahun

2013 dan 2016, sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2017)

Berdasarkan hasil survei gambar 1.3, menunjukan bahwa jumlah UMKM di

Batam berkembang pesat dalam 4 tahun ini. Ini juga berarti bahwa industri

membutuhkan lebih banyak daya saing untuk dapat mempertahankan dan

mengembangkan usahanya. Dalam hal ini, pemilik usaha UMKM membutuhkan

literasi keuangan karena dengan rendahnya literasi keuangan dapat memengaruhi
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pengambilan keputusan keuangan yang buruk berdasarkan konsekuensi yang

mengerikan. Data menunjukkan bahwa dari 117,68 juta pekerja di negara kita ada

96,87 persen dari mereka yang bekerja di sektor UMKM (Ika, 2017).

Gambar 1.3. Perkembangan UMKM di Batam dalam Angka, sumber: Penulis

(2019)

Menurut survei yang di lakukan oleh Lembaga Badan Pusat Statistik Batam

Kota menunjukkan bahwa kredit yang disalurkan perbankan kepada UMKM pada

tahun 2017 mencapai sebanyak 7.880,87 jumlah UMKM sedangkan Non-UMKM

mencapai angka 23.065,79. Serta jumlah angka dalam Rupiah terbanyak tercatat

pada sektor ekonomi bukan lapangan usaha – lainnya sebesar Rp 11.024,95M

(Kota Batam Dalam Angka, 2018).

Survei dari OJK juga menyatakan bahwa literasi keuangan di Kepri terdapat

dalam kategori yang relatif rendah jika dilihat perbandingan antara Negara di

Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Dimana Kepri masih berada pada

37,10% sedangkan untuk Negara Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina

sudah berada diatas 60% hingga hampir mencapai 100%.

Sari (2015) menyatakan bahwa literasi keuangan ialah kecakapan seseorang

untuk memperoleh informasi, menganalisa, mengelola dan menyampaikan

mengenai situasi keuangan pribadi karena hal tersebut untuk dapat memengaruhi

kesejahteraan seseorang. Definisi ini mencerminkan bahwa seseoarang harus

mempuyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dan penting
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selain itu juga memperbedakan beragam finansial, mengkritik masalah moneter

dan keuangan, perencanaan dan mampu menentukan keputusan dalam

penggunaan keuangan. Kemampuan yang dimiliki oleh individu untuk mengambil

keputusan yang cukup berhubungan dengan pemanfaatan uang yang efektif dan

efisien merupakan pengertian dari literasi keuangan.

Theodora & Marti (2016) menyatakan bahwa secara umum, literasi

keuangan sangat penting untuk membantu seseorang mengelola uang secara

mandiri dan membuat perencanaan keuangan yang tepat. Literasi keuangan

merupakan tingkat pengetahuan dasar manusia tentang keuangan, yang mencakup

keterampilan dalam mengatasi anggaran mereka (mendapatkan, membelanjakan,

menyimpan, berinvestasi, dan meminjam uang).

Literasi keuangan digambarkan seperti potensi kepribadian seseorang untuk

memperoleh, mengerti, dan menaksir statistik yang pantas untuk pengambilan

keputusan, serta keinginan mendasar bagi semua orang untuk menghindari

masalah moneter. Atau cara seseorang berpikir tentang kondisi keuangan yang

strategis seperti anggaran beserta kontrol yang lebih baik untuk pemilik

perusahaan sehingga seseorang dapat mencapai tujuannya. Kesulitan keuangan

bukan dikarenakan pendapatan yang rendah. Tapi, kesulitan keuangan  muncul

dikarenakan kesalahan seseorang dalam mengelola keuangan dengan tidak adanya

perencanaan keuangan yang baik.

Setiap orang mempunyai masalah dalam hal keuangan sehari-hari.

Bagaimana mereka mengatur keuangannya agar dapat bertahan hidup sampai

dikemudian hari. Tapi dengan meningkatnya kebutuhan manusia dan cara hidup

yang berlebihan yang dapat mengakibatkan seseorang tidak menyadari bahwa

mereka tidak sadar menggunakan uang mereka tanpa adanya perhitungan.

Sehingga pada saat keadaan yang mendesak mereka tidak memiliki uang untuk

dapat digunakan. Maka dari itu, pentingnya pengetahuan masyarakat untuk

mengetahui serta memahami apa itu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder

akan literasi keuangan tersebut.

Dewasa ini masyarakat dituntut untuk memahami literasi keuangan agar

memiliki kecerdasan keuangan yang baik sebagai dasar dalam menjalankan

usahanya. Bukan hanya sekedar memahami dan menguasai materi literasi
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keuangan saja, namun masyarakat harus bisa mempraktikannya dalam usaha yang

dikelolanya. Tulang punggung ekonomi berasal dari bisnis kecil. Ketika

keterampilan literasi keuangan para wirausahawan kurang dari yang dibutuhkan

untuk mengoperasikan bisnis yang sukses, itu lebih daripada bisnis individu yang

berisiko. Oleh karena itu, Seorang pengusaha dituntut memiliki kecerdasan

finansial. Kecerdasan finansial adalah kecerdasan yang terkait dengan pengelolaan

aset keuangan yang tepat yang akan memberikan manfaat optimal dan

meminimalkan risiko. Pengusaha tidak hanya bisa mendapatkan tetapi juga

mampu mengelola dana dengan baik.

Kementerian Koperasi dan UKM RI menyatakan bahwa UMKM

memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia karena 90% pelaku

ekonomi adalah UMKM. Ada lebih dari 99% UMKM di semua perusahaan sektor

ekonomi dan mempekerjakan lebih dari 95% populasi. Pemerintah terus

mendorong agar UMKM dapat berkembang. UMKM selalu terlibat secara rutin

dalam kegiatan pengambilan keputusan bisnis seperti dalam menentukan alokasi

sumber daya, investasi, dan tabungan. Semua kegiatan ini yang sebagian besar

melibatkan menjalankan bisnis sehari-hari selalu memiliki konsekuensi keuangan

bagi para pengusaha. Sehingga pengelolaan keuangan yang dapat

dipertanggungjawabkan sangat berdampak pada sumber daya keuangan

perusahaan dalam proses kelanjutan bisnis.

Berdasarkan studi terdahulu yang dilakukan oleh para ahli sebelumnya,

peneliti memiliki minat untuk melaksanakan penelitian terhadap faktor apa yang

memengaruhi literasi keuangan pada pelaku usaha yang di Batam. Maka

munculah judul penelitian “Analisis pengaruh pengetahuan keuangan

terhadap literasi keuangan dengan sikap keuangan dan perilaku keuangan

sebagai variabel intervening pada Pelaku UMKM di Kota Batam”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Terikat dengan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan

dirumuskan untuk dibahas sebagaimana dalam penelitian ini ialah :

1. Apakah pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku

keuangan pada pelaku UMKM di Kota Batam ?
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2. Apakah pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap sikap

keuangan pada pelaku UMKM di Kota Batam ?

3. Apakah sikap keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan

pada pelaku UMKM di Kota Batam ?

4. Apakah perilaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap literasi

keuangan pada pelaku UMKM di Kota Batam ?

5. Apakah sikap keuangan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan

pada pelaku UMKM di Kota Batam ?

6. Apakah pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap perilaku

keuangan dengan sikap keuangan sebagai variabel intervening pada pelaku

UMKM di Kota Batam ?

7. Apakah pengetahuan keuangan berpengaruh signifikan terhadap literasi

keuangan dengan sikap keuangan dan perilaku keuangan sebagai variabel

intervening pada pelaku UMKM di Kota Batam ?

8. Apakah sikap keuangan berpengaruh signifikan terhadap literasi keuangan

dengan perilaku keuangan sebagai variabel intervening pada pelaku UMKM

di Kota Batam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terikat dengan perumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Untuk memahami pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku

keuangan pada pelaku UMKM di Kota Batam.

2. Untuk memahami pengaruh pengetahuan keuangan terhadap sikap keuangan

pada pelaku UMKM di Kota Batam.

3. Untuk memahami pengaruh sikap keuangan terhadap perilaku keuangan

pada pelaku UMKM di Kota Batam.

4. Untuk memahami pengaruh perilaku keuangan terhadap literasi keuangan

pada pelaku UMKM di Kota Batam.

5. Untuk memahami pengaruh sikap keuangan terhadap literasi keuangan pada

pelaku UMKM di Kota Batam.
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6. Untuk memahami pengaruh pengetahuan keuangan terhadap perilaku

keuangan dengan sikap keuangan sebagai variabel intervening pada pelaku

UMKM di Kota Batam.

7. Untuk memahami pengaruh pengetahuan keuangan terhadap literasi

keuangan dengan sikap keuangan dan perilaku keuangan sebagai variabel

intervening keuangan pada pelaku UMKM di Kota Batam.

8. Untuk memahami pengaruh sikap keuangan terhadap literasi keuangan

dengan perilaku keuangan sebagai variabel intervening pada pelaku UMKM

di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dinantikan dapat membekali manfaat kepada :

1. Bagi UMKM

Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha

UMKM dalam memecahkan keuangan mereka dengan bijak. Baik dalam hal

pengambilan keputusan berinvestasi maupun cara promosi yang benar.

2. Masyarakat

Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan

masyarakat sebagai bahan dalam membuat keputusan dimana poin penting yang

harus ditingkatkan untuk pengambilan keputusan dalam hal keuangan sehingga

mendapatkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

3. Akademisi

Melalui hasil dari penelitian ini diharapkan menghasilkan referensi atau

informasi yang mampu membantu pertimbangan peneliti selajutnya yang

melakukan penelitian pada pelaku UMKM untuk dapat mendukung penelitian

sejenis sebagai bahan acuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya, laporan penelitian skripsi ini

dirangkai menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang riset, perumusan masalah, tujuan dan manfaat riset,

serta sistematika penulisan akan dibahas dalam bab ini.
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BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori yang berkaitan, merujuk pada masalah yang diteliti, hubungan

antar variabel, penyebab dan penelitian terdahulu yang berasal dari

berbagai sumber model penelitian serta perumusan hipotesis akan

diuraikan dalam bab ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Rancangan dalam riset, objek riset, penentuan sampel data, definisi

operasional variabel dan pengukurannya, teknik pengumpulan data

yang digunakan dan melakukan metode analisa data akan diuraikan

dalam bab tersebut.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Uraian tentang hasil pengujian data primer yang dikumpulkan dari

kuesioner sesuai indikator yang telah diisi oleh responden, yang telah

dirumuskan dalam hipotesis dengan menjabarkan hasil pengujian

statitik sampai dengan hasil pengujian hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Konklusi dari hasil penguji, analisa terkait kesimpulan yang

didapatkan dari hasil pelaksanaan penelitian. Bab ini juga berisi

keterbatasan yang dialami dalam penelitian ini, serta pemberian

rekomendasi terhadap penelitian selanjutnya.
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