
 

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN GOOD GOVERNANCE 
TERHADAP KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH  

DI JAWA TIMUR 
 
 

ARTIKEL ILMIAH 
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian 
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Manajemen 

 

 
 

 Oleh :  

MOCH. WAHYU MUSTOFA 
NIM : 2015210744 

 
 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 
SURABAYA 

2019

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA 



  

i  

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN GOOD GOVERNANCE 
TERHADAP KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH  

DI JAWA TIMUR 
 
 

ARTIKEL ILMIAH 
 

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian 
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Manajemen 

 

 
 

Oleh : 

MOCH. WAHYU MUSTOFA 
NIM : 2015210744 

 
 

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS 
SURABAYA 

2019 
  

KOLABORASI RISET DOSEN DAN MAHASISWA 



  

ii  

 



  

1  

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP 
KINERJA USAHA KECIL DAN MENENGAH 

DI JAWA TIMUR 
 

Moch. Wahyu Mustofa STIE Perbanas Surabaya 
wahyumustofa57@gmail.com 

Rr. Iramani STIE Perbanas Surabaya 
iramani@perbanas.ac.id 

  
ABSTRACT 

 
Small and Medium Enterprises (SMEs) have an important role in economic development in 
Indonesia. SMEs becomes the government's concern in creating economic policies. The 
purpose of this study was to examine the effect of financial literacy which includes debt 
literacy, book literacy, budgeting literacy and good governance on the performance of SMEs 
in East Java. This study uses a purposive sampling method. The sample in this study 
amounted to 177 respondents who were managers of SMEs in Surabaya, Gresik, Sidoarjo 
and Mojokerto. The technique to analyze the data use Partial Least Square-Structural 
Equation Modelling (PLS-SEM). The results of this study explain that debt literacy has a 
significant negative effect on the performance of SMEs. Meanwhile, accounting literacy, 
budgeting literacy and good governance have a significant positive effect on the performance 
of SMEs in East Java. 
Keywords : good governance, budgeting literacy, bookkeeping literacy, debt literacy, SMEs 
 
PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara 
berkembang di Asia Tenggara yang pernah 
mengalami krisis moneter pada tahun 
1998. Pada masa itu, perekonomian 
Indonesia mengalami kehancuran dan 
sektor yang mampu bertahan adalah sektor 
Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Daya 
tahan UKM terhadap krisis menjadikan 
UKM menjadi sektor penting dalam 
keberlangsungan pembangunan ekonomi 
nasional. UKM sampai saat ini memiliki 
peran yang signifikan bagi pembangunan 
ekonomi suatu negara. 

Sebagai sektor yang memiliki 
kontribusi dominan dalam PDB, 
kebijakan-kebijakan dan regulasi dibuat 
dalam rangka pengembangan sektor UKM 
di Indonesia khususnya di Jawa Timur. 

Kebijakan itu salah satunya berupa 
perluasan askes pasar melalui pameran 
tingkat nasional maupun internasional dan 
pengembangan skema pembiayaan. 
Kebijakan ini dilakukan agar UKM 
mampu menghasilkan kinerja yang baik. 

Kinerja UKM yang baik tidak lepas 
dari kemampuan pengelola UKM. 
Kemampuan yang dimiliki pengelola 
UKM seperti pengetahuan keuangan atau 
financial literacy sangat diperlukan. 
Literasi keuangan dicerminkan oleh 
pengetahuan dan kemampuan seseorang 
secara kognitif mengenai keuangan. Pada 
penelitian ini literasi keuangan yang 
diukur digunakan sebagai indikator 
kemampuan pengelolaan UKM meliputi 
literasi pembukuan (bookkeeping literacy), 
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literasi utang (debt literacy), dan literasi 
penganggaran (budgeting literacy). 

Menurut Wood dan Sangster 
(2002), menjelaskan bookkeeping adalah 
proses mencatat data yang berhubungan 
dengan transaksi akun di dalam buku 
akuntansi. Suatu sistem akuntansi 
mencatat, menyimpan, dan membuat 
informasi keuangan yang berkaitan dengan 
arus transaksi keuangan dan posisi 
keuangan. Arus transaksi mencakup 
pendapatan dan pengeluaran pada rekening 
biaya. Elemen posisi keuangan mencakup 
aset, kewajiban dan modal. Dari semua 
elemen keuangan tersebut diwakili dalam 
sebuah akun (Mutegi, Njeru dan Ongesa, 
2015). Hasil penelitian yang dikemukakan 
oleh Iramani et al. (2018) menyebutkan 
bahwa literasi pembukuan berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan 
UKM. Sedangkan menurut penelitian 
(Mutegi, Njeru dan Ongesa, 2015) literasi 
pembukuan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan UKM.  

Faktor lain yang dapat digunakan 
untuk mengukur kinerja keuangan yaitu 
literasi utang. Mutegi, Njeru dan Ongesa 
(2015), menyebutkan bahwa credit 
management atau literasi utang 
berpengaruh siginifikan, sedangkan 
menurut penelitian Chepngetich (2016) 
dan Iramani et al., (2018) menyebutkan 
bahwa literasi utang berpengaruh 
signifikan negatif. Literasi utang dapat 
mengukur kinerja suatu perusahaan baik 
atau tidak. Suatu perusahaan yang baik 
dapat dilihat dari kemampuan mengelola 
dalam menghitung dana yang diajukan 
kepada kreditur dan bagaimana mereka 
menghitung dan mengelola laba mereka 
untuk membayar pinjaman.  

Kinerja suatu UKM perusahaan 
juga dipengaruhi dari literasi anggaran. 
Melalui literasi penganggaran dapat dilihat 
bagaimana UKM menyiapkan anggaran 
secara berkala, keterlibatan karyawan 
dalam menyusun anggaran dan pembuatan 
penyusunan anggaran yang dilakukan 
secara rutin dan periodik. Menurut 
Chepngetich (2016) ukuran dan 

kompleksitas perusahaan beserta 
operasionalnya, umumnya mempengaruhi 
sifat proses penganggaran yang diadopsi 
dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja 
perusahaan. Semakin besar suatu 
perusahaan maka semakin tinggi 
kompleksitasnya maka proses 
penganggaran akan memiliki tingkat 
kompleksitas yang tinggi, sedangkan 
perusahaan yang masuk dalam ukuran 
kecil dan kompleksitas yang rendah maka 
semakin sederhana proses penganggaran 
yang dilakukan. Kaitannya dengan kinerja 
adalah tingkat tinggi maupun rendahnya 
perusahaan dapat dilihat dari kompleksitas 
pembuatan anggaran, akan tetapi tidak 
pasti perusahaan yang memiliki 
kompleksitas tinggi memiliki kinerja 
keuangan yang baik.  

Hasil penelitian yang dikemukakan 
oleh Mutegi, Njeru dan Ongesa (2015) dan 
Chepngetich (2016) menyebutkan bahwa 
literasi penganggaran berpengaruh 
signifikan positif terhadap kinerja 
keuangan UKM. Sedangkan menurut 
penelitian Iramani et al. (2018) 
menyebutkan bahwa budgeting literacy 
atau literasi penganggaran tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
UKM.  

Selain dari sisi literasi dari 
pengelola UKM, faktor tata kelola yang 
baik bagi UKM sangat penting 
dilaksanakan. Penerapan good governance 
di UKM adalah upaya dalam 
meningkatkan pendapatan usaha 
dikarenakan sebagian besar UKM 
berpendapatan pada tingkat rata-rata. 
UKM perlu menerapkan Good governance 
untuk mencapai kinerja usaha yang sesuai 
dengan tujuan (Hanifah, 2015). 
Berdasarkan keterangan dari beberapa 
peneliti dapat ditarik kesimpulan bahwa 
sangat penting suatu UKM menerapkan 
adanya good governance untuk 
membentuk tata kelola internal yang baik 
dan transparan. Selain itu, good 
governance membuat pengelola UKM 
lebih professional dalam proses kegiatan 
produktif dan pengembangan usaha. 
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Menurut Audita and Uning (2008) dan 
Kurniawati, Sari dan Kartika (2018) 
menyebutkan bahwa Good governance 
berpengaruh signifikan positif terhadap 
kinerja UKM. 

Penelitian terdahulu  yang sudah 
dilakukan mengenai Literasi keuangan 
menunjukkan hasil yang tidak konsisten 
satu sama lain dan juga belum adanya 
penelitian good governance terhadap 
kinerja UKM di Jawa Timur, maka pene-
litian ini perlu dilakukan. 

Penelitian ini penting dilakukan 
karena dari research gap terdapat variabel 
yang tidak konsisten antara satu peneliti 
dengan peneliti lainnya. Oleh karena itu 
peneliti ingin membuktikan sendiri hasil 
yang telah dilakukan oleh peneliti 
terdahulu. 
RERANGKA TEORITIS YANG 
DIPAKAI DAN HIPOTESIS 
Kinerja  Kinerja dan pertumbuhan UKM menjadi 
perhatian bagi pemerintah, ekonom 
pembangunan, pengusaha, perusahaan dan 
lembaga keuangan. Keberhasilan dan 
kegagalan UKM bergantung pada kemam-
puan untuk mengelola arus kas dan modal 
kerja yang cukup. Definisi kinerja UKM 
yaitu hasil kerja yang dicapai oleh individu 
dan menyesuaikan dengan para individu 
dalam perusahaan pada suatu periode 
tertentu yang diukur dalam standar tertentu 
(Mutegi, Njeru dan Ongesa, 2015). Kinerja 
menjadi pencapaian berhasil atau tidaknya 
tujuan yang telah ditetapkan. 

Kinerja pada perusahaan 
dicerminkan melalui pertumbuhan 
perusahaan. Pertumbuhan perusahaan 
sendiri dapat diukur dengan berbagai cara. 
Gupta, Guha dan Krishnaswami (2013) 
menyatakan bahwa pengukuran kinerja 
dapat diukur dengan perspektif kuantitatif 
seperti nilai tambah, penghasilan 
pendapatan, volume aset dan volume 
bisnis, sedangkan dengan perspektif 
kualitatif seperti posisi pasar, kualitas 
produk, dan goodwill. Indikator yang 

digunakan dalam menilai kinerja UKM 
yaitu peningkatan laba, omset dan jumlah 
pelanggan dibandingkan periode sebelum-
nya dan pesaing. 
Literasi Utang Chepngetich (2016) menyatakan bahwa 
literasi utang mencakup kemampuan 
mengelola UKM dalam menghitung suku 
bunga dana yang diajukan ke bisnis oleh 
pemberi pinjaman dan bagaimana mereka 
menghitung dan mengelola laba mereka 
untuk membayar pinjaman. Tantangan 
yang dihadapi oleh UKM menuntut untuk 
melakukan pengembangan dan ekspansi 
usaha. Akses pembiayaan diidentifikasi 
sebagai elemen kunci bagi UKM dalam 
upaya membangun kapasitas produktif, 
kemampuan bersaing, menciptakan 
lapangan kerja, dan meningkatkan 
kontribusi pengentasan kemiskinan negara 
(Mutegi, Njeru dan Ongesa, 2015). 
Adapun indikator yang digunakan dalam 
menilai literasi utang yaitu kemampuan 
menghitung bunga, jumlah angsuran, 
risiko dan mempertimbangkan syarat-
syarat. 
 
Literasi Penganggaran Wood dan Sangster (2002) menjelaskan 
pembukuan (bookkeeping) adalah proses 
mencatat data yang berhubungan dengan 
transaksi akun di dalam buku akuntansi. 
Suatu sistem akuntansi mencatat, 
menyimpan, dan membuat informasi 
keuangan yang berkaitan dengan arus 
transaksi keuangan dan posisi keuangan. 
Arus transaksi mencakup pendapatan dan 
pengeluaran pada rekening biaya. Elemen 
posisi keuangan mencakup aset, kewajiban 
dan modal.  

Pembukuan dan akuntansi 
memiliki dua tujuan dasar yaitu untuk 
melacak pendapatan, pengeluaran serta 
keuntungan dan untuk mengumpulkan 
informasi keuangan yang diperlukan untuk 
mengajukan pembayaran pajak (Mutegi, 
Njeru dan Ongesa, 2015). Adapun 
indikator yang digunakan untuk menilai 
literasi pembukuan yaitu kemampuan 
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dalam penyiapan laporan keuangan, 
tingkat keuntungan, pengelolaan buku kas 
untuk peningkatan usaha dan bersaing. 
Good Governance Organization for Economic Cooperation 
and Development (2004), mendefiniskan 
good governance sebagai berikut :  

“Good governance  adalah kondisi 
di mana perusahaan dioperasikan dan 
dikendalikan, yang melibatkan 
serangkaian hubungan antara manajemen 
perusahaan, dewan, pemegang saham dan 
pemangku kepentingan lainnya.” 

Good governance diperlukan untuk 
mendorong pasar yang transparan, efektif 
dan konsisten dengan peraturan 
perundang-undangan. Menurut Dubai 
SME (2012), mekanisme penerapan good 
governance terdapat sembilan pilar yang 
terbagi dalam enam section, yaitu : 
prosedur dan kebijakan Corporate 
Governance, transparansi dan hubungan 
dengan shareholder, Dewan Direksi, 
lingkungan pengendalian, hubungan 
pemangku kepentingan, dan family 
governance. 
 
Pengaruh literasi utang terhadap 
kinerja Pengetahuan keuangan yang ada pada 
pengelola UKM akan dapat mempengaruhi 
pola pikir dalam menjalankan usahanya. 
Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat 
literasi hutang (debt literacy) yang dimiliki 
pengelola membantu dalam pengambilan 
keputusan yang tepat pada proses 
pengelolaan sumber dana dan manajemen 
hutang usaha. Apabila dikatakan bahwa 
semakin tinggi literasi utang seseorang 
akan membantu pengambilan keputusan 
mengenai manajemen utang, hal tersebut 
dapat diterima.  

Jika seseorang mampu dengan 
tepat melakukan keputusan yang strategis, 
maka kinerja dari UKM akan meningkat. 
Akan terjadi pertumbuhan usaha dengan 
adanya penambahan sumber dana yang 

digunakan untuk pengembangan dan 
ekspansi usaha. 

Literasi utang juga bisa 
berpengaruh negatif yaitu ketika pengelola 
UKM memiliki literasi utang yang tinggi 
merasa sangat mampu mengelola utang. 
Hal ini dapat menimbulkan overconfidence 
pengelola UKM. Kepercayaan diri yang 
berlebih menyebabkan pengelola keliru 
dalam mengambil keputusan dalam 
berutang. Hal tersebut dapat menyebabkan 
pengelola tidak memperhitungkan kinerja 
yang akan diperoleh pada periode 
berikutnya. Oleh sebab itu mengakibatkan 
pengelola UKM tidak dapat memenuhi 
kewajibannya dengan baik. Dari uraian 
tersebut maka hipotesis penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
H1 : Literasi utang berpengaruh terhadap 

kinerja UKM. 
 

Pengaruh literasi pembukuan terhadap 
kinerja Pembukuan dan akuntansi memiliki dua 
tujuan dasar yaitu untuk melacak 
pendapatan, pengeluaran serta keuntungan 
dan untuk mengumpulkan informasi 
keuangan yang diperlukan untuk 
mengajukan pembayaran pajak (Mutegi, 
Njeru dan Ongesa, 2015). Pembukuan 
dibuat dengan tujuan untuk melacak 
pendapatan dan pengeluaran usaha. Hal ini 
dapat diartikan bahwa pembukuan menjadi 
monitor dalam proses operasional 
perusahaan. Pembukuan dan pencatatan 
merekam setiap aktivitas yang 
berhubungan dengan aktivitas arus kas.  

Seseorang yang memiliki literasi 
pembukuan yang cukup akan mampu 
melakukan proses perekaman aktivitas 
keuangan dalam operasional perusahaan. 
Pemantauan aktivitas keuangan akan 
menjadikan pengelola usaha mampu 
merencanakan pendapan dan melakukan 
efisiensi biaya yang diperlukan. Ketika 
pengelola mampu dengan baik melakukan 
efisiensi biaya, ini akan meningkatkan 
kinerja UKM. Jadi, apabila pengelola 
keuangan memiliki literasi pembukuan 
yang tinggi maka kinerja UKM akan 
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semakin baik. Dari uraian tersebut maka 
hipotesis penelitian ini adalah sebagai 
berikut : 
H2 : Literasi pembukuan berpengaruh 

positif terhadap kinerja UKM. 
Pengaruh literasi penganggaran 
terhadap kinerja Pengetahuan pengelola UKM akan 
meningkatkan kemampaun dalam 
merencanakan hal-hal yang berkaitan 
dengan pendapatan dan biaya operasional. 
Pengelola yang memiliki literasi anggaran 
yang tinggi akan lebih mampu melakukan 
proses penganggaran pendapatan dan 
biaya daripada pengelola yang memiliki 
literasi anggaran rendah yang hanya 
berasumsi dari logika. Kemampuan untuk 
merencanakan dengan tepat akan 
memberikan hasil dan pencapaian tujuan 
yang tepat pula. Semakin tinggi literasi 
penganggaran dari pengelola UKM akan 
berpengaruh dengan meningkatnya kinerja 
UKM. Dari uraian tersebut maka hipotesis 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
H3 : Literasi penganggaran berpengaruh 

positif terhadap kinerja UKM  

Pengaruh good governance terhadap 
kinerja Penerapan good governance di UKM 
merupakan upaya dalam meningkatkan 
pendapatan usaha dan membantu proses 
pencapaian kinerja usaha sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan (Hanifah, 2015). 
Penerapan good governance pada UKM 
akan meningkatkan profesionalitas 
pengelola dalam menjalankan usaha. 
Selain itu, penerapan good governance 
juga mencakup mengenai penjalinan 
hubungan yang baik dengan seluruh 
stakeholder. Ketika hubungan ini terjalin 
baik maka akan mendatangkan manfaat 
yang berasal dari stakeholder. Akan 
banyak dukungan terhadap UKM yang 
nantinya akan mampu meningkatkan 
kinerja dari UKM tersebut. Maka dari itu, 
penerapan good governance akan 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
UKM. Dari uraian tersebut maka hipotesis 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
 
H4 : Good governance berpengaruh positif 

terhadap kinerja UKM. 
 

Kerangka pemikiran yang mendasari 
penelitian ini dapat digambarkan sebagai 
berikut :  

 
  

 
 
 
 

 
 
 

Gambar 1 
Kerangka Pemikiran 

METODE PENELITIAN 
Klasifikasi Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah 
pengelola UKM yang masuk dalam 

wilayah cluster metropolitan yaitu 
pengelola UKM di wilayah Surabaya, 
Sidoarjo, Gresik dan Mojokerto (Rencana 
Kerja Pembangunan Daerah Jawa Timur, 
2018). 

Kinerja Literasi 
Anggaran 

Literasi 
Pembukuan 

Literasi 
Utang H1 (+/-) 

Good Governance 

H2 (+) 

H4 (+) 

H3 (+) 
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Pemilihan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode non-
probabilitas. Teknik dalam pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling, 
karena sampel dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kriteria yang telah 
ditentukan untuk menunjang tujuan 
penelitian. Selain itu, penelitian ini juga 
menggunakan convenience sampling 
sehingga pengambilan sampel dipilih 
karena penjangkauan yang mudah bagi 
peneliti. Karakteristik sampel dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Pengelola UKM yang beroperasi di 

Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojo-
kerto 

2. Pengelola UKM yang bergerak di sek-
tor manufaktur 

3. Pengelola UKM dengan lama usaha le-
bih dari 2 tahun 

4. Pengelola UKM dengan jumlah 
karyawan antara 5-99 orang atau yang 
memiliki omset lebih dari Rp 
300.000.000–Rp 50.000.000.000/tahun. 

Data Penelitian 
Penelitian ini menggunakan tiga perspektif 
penelitian yaitu jenis penelitian 
berdasarkan tujuan, metode pengumpulan 
data, dan dimensi waktu.  
a. Berdasarkan pada tujuan, penelitian ini 

termasuk dalam explanatory research. 
Karena dalam penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis bagaimana suatu 
variable mempengaruhi variable 
lainnya. 

b. Berdasarkan metode pengumpulan data, 
penelitian ini termasuk dalam penelitian 
survey. Karena menggunakan data 
primer yang dikumpulkan dari 
penyebaran kuisioner 

c. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian 
ini termasuk dalam penelitian cross-
sectional. Karena data dalam penelitian 
ini dalam satu periode.   

 
Variabel Penelitian  
Di dalam penelitian ini menganalisis dua 
jenis variabel yaitu variabel bebas dan 
variabel terikat. Variabel terikat meliputi 
kinerja UKM Variabel bebas meliputi 
literasi utang (X1), literasi pembukuan 
(X2), literasi penganggaran (X3) dan good 
governance(X4). 
Alat Analisis Untuk menguji hubungan antara literasi 
utang, literasi pembukuan, literasi 
pengaggaran dan good governance 
terhadap kinerja, digunakan alat uji Partial 
Least Square (PLS) dengan menggunakan 
aplikasi WarpPLS 6.0. 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Analisis Deskriptif Analisis deskriptif digunakan untuk 
memberikan penjelasan mengenai 
variabel-variabel dalam penelitian. Tabel 1 
berikut adalah hasil uji deskriptif : 

Tabel 1 
Hasil Analisis Deskriptif 

Variabel Mean Keterangan 
Kinerja 3,56 Tinggi  
Literasi Utang 3,54 Tinggi 
Literasi Pembukuan 3,84 Tinggi 
Literasi Penganggaran 3,51 Tinggi 
Good Governance 3,43 Baik 

   Sumber : Data primer, diolah 
 
Berdasarkan pada tabel 1, variabel kinerja 
memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 
3,56. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 
UKM di Jawa Timur memiliki kinerja 

yang tinggi. Pada variabel literasi utang, 
rata-rata dari variabel sebesar 3,54. Hal ini 
membuktikan bahwa literasi utang yang 
dimiliki pengelola UKM tingi. Artinya 
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tingkat pemahaman dan kemampuan 
terhadap utang yang dimiliki oleh 
pengelola tinggi.  
Adapun literasi pembukuan dan literasi 
penganggaran memiliki nilai mean  
masing-masing 3,84 dan 3,51. Hal ini 
menunjukkan bahwa tingat literasi 
pembukuan dan literasi penganggaran 
yang dimiliki pengelola UKM tinggi. 
Artinya tingkat pemahaman dan 
kemampuan terhadap pembukuan dan 
pencatatan sudah tinggi. Selain itu juga 

tingkat pemahaman dan kemampuan 
terhadap proses penganggaran sudah 
tinggi. 
Pada variabel good governance, nilai mean 
sebesar 3,43 yang berarti bahwa tingkat 
penerapan good governance pada UKM di 
Jawa Timur sudah baik. Pengelola UKM 
di Jawa Timur telah menerapkan pilar-
pilar good governance  dan 
mengimplementasikannya dengan baik. 
 

 
Analisis Inferensial 

Gambar 2 
Hasil Estimasi Model Hasil estimasi model path coefficients, p-values dan R-squared  dapat dilihat pada tabel 2 

Tabel 2 
PATH COEFFICIENTS, P-VALUES DAN R-SQUARED (R2) 

Hipotesis Keterangan Nilai 
Koefisien (β) p-values Hasil 

Pengujian 
H1 DL  K -0.124 0.046 H1 diterima 
H2 BK  K 0.151 0.020 H2 diterima 
H3 BL  K 0.238 <0.001 H3 diterima 
H4 GG  K 0.160 0.015 H4 diterima 
Nilai R-Squared (R2) 0.18   

Sumber : Data primer, diolah 
 Berdasarkan hasil estimasi model yang 
ditunjukkan pada gambar 1 dan tabel 2 
dilakukan analisis sebagai berikut : 
1. Hasil estimasi model menunjukkan 

nilai koefisien β dari literasi utang 
terhadap kinerja bernilai negatif 
dengan p-values sebesar 0,046. Hal ini 

membuktikan bahwa hipotesis yang 
menyatakan bahwa literasi utang 
berpengaruh terhadap kinerja UKM, 
dapat diterima. 2. Hasil estimasi model menunjukkan 
nilai koefisien β dari literasi 
pembukuan terhadap kinerja bernilai 
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positif dengan p-values sebesar 0,020. 
Hal ini membuktikan bahwa hipotesis 
yang menyatakan bahwa literasi 
pembukuan berpengaruh positif 
terhadap kinerja UKM, dapat diterima 

3. Hasil estimasi model menunjukkan 
nilai koefisien β dari literasi 
penganggaran terhadap kinerja bernilai 
positif dengan p-values sebesar 
<0,001. Hal ini membuktikan bahwa 
hipotesis yang menyatakan bahwa 
literasi penganggaran berpengaruh 
positif terhadap kinerja UKM, dapat 
diterima. 

4. Hasil estimasi model menunjukkan 
nilai koefisien β dari good governance 
terhadap kinerja bernilai negatif 
dengan p-values sebesar 0,015. Hal ini 
membuktikan bahwa hipotesis yang 
menyatakan bahwa good governance 
berpengaruh positif terhadap kinerja 
UKM, dapat diterima. 

 
Pengaruh literasi utang terhadap 
kinerja UKM Literasi utang merupakan pemahaman dan 
pengetahuan pengelola UKM mengenai 
utang. Berdasarkan pengujian hipotesis, 
literasi utang berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kinerja UKM. Artinya 
semakin tinggi literasi utang yang dimiliki 
oleh pengelola maka kinerja UKM akan 
turun. Hasil penelitian ini, relevan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Chepngetich (2016) yang menyatakan 
bahwa literasi utang berpengaruh negatif 
terhadap kinerja. Sementara itu, hasil 
penelitian ini tidak relevan dengan 
penelitian yang dilakukan Lusimbo dan 
Muturi (2016) dan Mutegi, Njeru dan 
Ongesa (2015) yang menyatakan bahwa 
literasi utang berpengaruh positif terhadap 
kinerja UKM serta tidak relevan dengan 
penelitian Iramani et al. (2018) yang 
menyatakan bahwa literasi utang tidak 
berpengaruh terhadap kinerja UKM. 

Berdasarkan hasil penelitian, 
literasi utang yang dimiliki pengelola 
UKM masuk dalam kategori tinggi. 
Pengelola  UKM telah mampu menghitung 

bunga hutang, mampu memperkirakan 
pembayaran angsuran, mampu menghitung 
risiko sebelum utang, dan mampu 
membandingkan syarat dan ketentuan 
utang. Literasi utang mempengaruhi secara 
negatif kinerja UKM dikarenakan semakin 
tingginya literasi utang yang dimiliki 
pengelola UKM menimbulkan rasa kehati-
hatian dalam mengambil keputusan untuk 
berutang. Hal ini dibuktikan dengan data 
yang menunjukkan proporsi pendanaan 
dari berutang jauh lebih kecil 
dibandingkan proporsi pendanaan dari 
modal sendiri. Pengelola UKM cenderung 
berfikir konservatif dengan memilih proses 
pengembangan usaha dengan 
menggunakan modal sendiri. 
 
Pengaruh literasi pembukuan terhadap 
kinerja UKM Literasi pembukuan merupakan 
kemampuan dan pengetahuan pengelola 
UKM dalam melakukan pembukuan dan 
pengelolaan kas. Hasil pengujian hipotesis 
menyatakan bahwa literasi pembukuan 
berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja UKM. Artinya semakin tinggi 
tingkat literasi pembukuan maka kinerja 
UKM akan meningkat. Hasil dari 
penelitian ini mendukung penelitian dari 
Lusimbo dan Muturi (2016) dan Iramani et 
al. (2018) yang menjelaskan bahwa literasi 
pembukuan berpengaruh positif terhadap 
kinerja UKM. Namun di sisi lain, hasil 
penelitian ini berbeda dengan penelitian 
Mutegi, Njeru dan Ongesa (2015) yang 
menjelaskan bahwa literasi pembukuan 
berpengaruh negatif terhadap kinerja 
UKM.  

Berdasarkan hasil penelitian, 
literasi pembukuan yang dimiliki 
pengelola masuk dalam kategori tinggi. 
Pengelola UKM telah mampu menyiapkan 
laporan keuangan, menghitung tingkat 
keuntungan, mengelola buku kas secara 
akurat, mengelola buku kas untuk 
peningkatan usaha dan keunggulan 
bersaing serta mengelola laporan keuangan 
meningkatkan peluang pendanaan 
eksternal. Pengelola UKM yang memiliki 
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literasi pembukuan yang tinggi akan 
meningkatkan kinerja UKM yang dikelola.  
 
Pengaruh literasi penganggaran 
terhadap kinerja UKM Literasi penganggaran merupakan 
kemampuan pengelola UKM dalam 
melakukan proses penganggaran usaha 
selama periode tertentu. Hasil pengujian 
hipotesis menyatakan bahwa literasi 
penganggaran berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja UKM. Artinya 
jika semakin tinggi literasi penganggaran 
yang dimiliki oleh pengelola UKM maka 
kinerja UKM juga akan semakin tinggi. 
Hasil dari penelitian ini relevan dengan 
penelitian sebelumnya yang dilakukan 
oleh Chepngetich (2016), Mutegi, Njeru 
dan Ongesa (2015) dan Iramani et al. 
(2018) yang menyatakan literasi 
penganggaran berpengaruh positif 
terhadap kinerja UKM. 

Berdasarkan hasil penelitian, 
literasi penganggaran yang dimiliki oleh 
pengelola masuk dalam kategori tinggi. 
Pengelola UKM telah memiliki 
kemampuan penyiapan anggaran secara 
berkala, melibatkan karyawan dalam 
penyusunan anggaran, kemampuan 
penyusunan anggaran berdasarkan kinerja 
periode sebelumnya, dan kemampuan 
melakukan anggaran dalam setiap akhir 
periode. Pengelola UKM yang memiliki 
literasi penganggaran yang tinggi mampu 
meningkatkan kinerja UKM nya semakin 
tinggi. Kemampuan pengelola UKM 
dalam penyiapan penyusunan anggaran 
secara berkala berdasarkan kinerja periode 
sebelumnya, akan terciptanya sistem 
evaluasi yang dilakukan terus menerus. 
Evaluasi yang dilakukan pengelola berupa 
penyesuaian anggaran realisasi dan 
anggaran yang akan disusun pada periode 
berjalan. Proses ini penting dilakukan agar 
anggaran yang disusun match dengan 
adanya perubahan-perubahan pada periode 
selanjutnya seperti adanya inflasi, 
perubahan tingkat suku bunga atau 
peningkatan harga bahan baku.  
 

Pengaruh good governance terhadap 
kinerja UKM Good governance adalah kondisi dimana 
usaha diorganisasi dan dikendalikan 
dengan baik. Hasil pengujian hipotesis 
menjelaskan bahwa good governance 
berpengaruh positif signifikan terhadap 
kinerja UKM. Artinya jika semakin baik 
good governance atau tata kelola maka 
semakin tinggi kinerja UKM. Hasil 
penelitian ini relevan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Audita dan Uning 
(2008) dan Kurniawati, Sari dan Kartika 
(2018) yang menyatakan bahwa good 
governance  berpengaruh positif terhadap 
kinerja UKM. 

Berdasarkan hasil penelitian, good 
governance dari UKM masuk dalam 
kategori baik. UKM telah melakukan 
penentuan hak dan kewajiban pemilik 
secara jelas, memiliki mekanisme yang 
efektif untuk menampung pandangan 
pemilik, telah menunjuk konsultan bisnis 
untuk mendukung perkembangan bisnis, 
melakukan pembukuan laporan keuangan 
dan menetapkan kerangka pengendalian 
internal dengan baik. UKM yang 
menerapkan good governance akan 
mampu meningkatkan kinerjanya. 
Penentuan hak dan kewajiban pemilik 
secara jelas akan mendorong UKM untuk 
memisahkan harta yang dimiliki oleh 
pemilik dan aset yang dimiliki oleh UKM.  
 
KESIMPULAN, KETERBATASAN 
DAN SARAN Berdasarkan hasil pengujian hipotesis 1, 
literasi utang berpengaruh negatif 
signifikan terhadap kinerja UKM di Jawa 
Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa semakin tinggi tingkat literasi utang 
yang dimiliki oleh pengelola UKM maka 
kinerja UKM akan semakin turun. 
 Berdasarkan pengujian hipotesis 2, 
literasi pembukuan berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja UKM di Jawa 
Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa semakin tinggi tingkat literasi 
pembukuan yang dimiliki pengelola UKM 
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maka kinerja UKM juga akan semakin 
tinggi. 

Berdasarkan pengujian hipotesis 3, 
literasi penganggaran berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja UKM di Jawa 
Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa semakin tinggi tingkat literasi 
penganggaran yang dimiliki pengelola 
UKM maka kinerja UKM juga akan 
semakin tinggi. 

Berdasarkan pengujian hipotesis 4, 
good governance berpengaruh positif 
signifikan terhadap kinerja UKM di Jawa 
Timur. Hal tersebut dapat disimpulkan 
bahwa semakin baik penerapan good 
governance UKM maka kinerja UKM juga 
akan semakin tinggi. 

Penelitian ini mempunyai 
keterbatasan yaitu berdasarkan nilai R-
squared (R2), model penelitian ini masih 
bersifat lemah sehingga variabel penelitian 
kurang optimal dalam menjelaskan kinerja 
UKM.  

Berdasarkan pada hasil dan 
keterbatasan penelitian maka terdapat 
beberapa saran kepada peneliti 
selanjutnya. Saran yang dapat diberikan 
peneliti selanjutnya yaitu peneliti 
selanjutnya diharapkan menambahkan 
variabel yang mempengaruhi kinerja 
sehingga dapat memperkuat model 
penelitian yang dilakukan, memperluas 
jangkauan penelitian pada tingkat provinsi 
maupun tingkat nasional dengan 
melibatkan banyak pengelola UKM, 
meningkatkan jumlah responden lebih 
banyak lagi sehingga dapat menghasilkan 
penelitian yang komprehensif. 
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