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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Peneliti Terdahulu 

Terdapat beberapa penjelasan mengenai kinerja yang dipengaruhi oleh 

faktor literasi keuangan dan financial capital yang dilakukan oleh peneliti terdahulu 

yaitu: 

1. Munizu (2010) 

Munizu (2010) meneliti faktor-faktor internal dan eksternal terhadap kinerja Usaha 

Mikro dan Kecil (UMK) di Sulawesi Selatan. Tujuan utama dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan faktor-faktor internal dan eksternal dengan 

kinerja UMK. Variabel bebas yang diuji faktor-faktor internal dan eksternal dengan 

variabel terikat kinerja UMK. Sampel penelitian sebanyak 300 responden. Teknik 

sampling menggunakan Simple Random Sampling. Teknik analisis yang digunakan 

adalah Deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja usaha mikro dan kecil. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai probabilitas ≤ 0,05 dan Critical Ratio ≥ 1,96 

Persamaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu : 

1. Faktor kinerja sebagai variabel terikat. 

2. Metode survei dengan menggunakan kuesioner. 
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3. Keduanya menggunakan data primer.  

Perbedaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu : 

1. Variabel bebas pada penelitian saat ini literasi keuangan dan financial capital, 

sedangkan pada penelitian terdahulu faktor-faktor internal dan eskternal. 

2. Penelitian saat ini menambahkan gender sebagai variabel moderasi. 

3. Teknik analisis penelitian saat ini Partial Least Square, sedangkan penelitian 

terdahulu Deskriptif dan Structural Equation Modeling (SEM). 

4. Lokasi responden saat ini di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojekerto 

Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian terdahulu di Kota Makasar dan Kota 

Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan. 

2. Mutegi, Njeru dan Ongesa (2015) 

Mutegi et. al (2015) meneliti literasi keuangan terhadap pembayaran pinjaman 

UKM di Kenya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan literasi keuangan terhadap pembayaran pinjaman UKM. Variabel bebas 

yang diuji literasi keuangan dengan variabel terikat pembayaran pinjaman. Sampel 

penelitian sebanyak 30 responden. Teknik sampling menggunakan Stratified 

Random Sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Regression. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi utang dan penganggaran 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pembayaran pinjaman UKM. Hal 

ini dapat dilihat dari Beta positif dan Sig. ≤ 0,05. Namun, pada literasi pembukuan 

terdapat pengaruh negatif signifikan, karena memiliki nilai Beta negatif. 

Persamaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu : 

1. Literasi keuangan sebagai variabel bebas. 
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2. Metode survei dengan menggunakan kuesioner. 

3. Keduanya menggunakan data primer. 

Perbedaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu : 

1. Penelitian saat ini menambahkan variabel bebas financial capital. 

2. Penelitian saat ini menambahkan gender sebagai variabel moderasi. 

3. Teknik analisis saat ini menggunakan Partial Least Square, sedangkan 

penelitian terdahulu Regression. 

4. Lokasi responden saat ini di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojekerto 

Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian terdahulu di Ngara, Nairobi County, 

Kenya. 

3. Purwaningsih dan Kusuma (2015) 

Purwaningsih dan Kusuma (2015) meneliti faktor eksternal dan faktor internal yang 

mempengaruhi kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan metode 

Structural Equation Modeling. Variabel bebas yang diuji yaitu faktor eksternal dan 

internal dengan variabel terikat kinerja. Tujuan utama dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kinerja UKM. 

Sampel penelitian sebanyak 68 UKM. Teknik sampling menggunakan Purposive 

Sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Squares-Structural 

Equation Modelling (PLS-SEM).Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor 

internal dan eksternal mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja usaha mikro 

dan kecil. Hal ini dapat dilihat dari path coefficient yang bernilai positif. 

Persamaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu : 

1. Kinerja sebagai variabel terikat. 



12 

 

 

2. Metode survei dengan menggunakan kuesioner. 

3. Keduanya menggunakan data primer. 

Perbedaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu : 

1. Variabel bebas pada penelitian sekarang literasi keuangan dan financial capital, 

sedangkan pada penelitian terdahulu faktor-faktor internal dan eskternal. 

2. Penelitian saat ini menambahkan gender sebagai variabel moderasi. 

3. Lokasi responden saat ini di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojekerto 

Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian terdahulu di Kota Semarang. 

4. Chepngetich (2016) 

Chepngetich (2016) meneliti hubungan antara literasi keuangan terhadap kinerja 

UKM. Sampel penelitian sebanyak 290 UKM di Kabupaten Uasin Gishu, Kenya. 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan literasi 

keuangan dengan kinerja UKM. Variabel bebas yang diuji literasi keuangan dengan 

variabel terikat kinerja UKM. Teknik sampling menggunakan Cluster Random 

Sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Inferential Statistics, Pearson 

Correlation, dan ANOVA.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi penganggaran mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap kinerja UKM. Hal ini dapat dilihat dari nilai 

Beta positif dan Sig. ≤ 0,05. Namun, pada literasi utang terdapat pengaruh negatif 

signifikan, karena memiliki nilai Beta negatif.  

Persamaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu : 

1. Literasi keuangan sebagai variabel bebas. 

2. Kinerja sebagai variabel terikat. 
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3. Metode survei dengan menggunakan kuesioner. 

4. Keduanya menggunakan data primer. 

Perbedaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu : 

1. Penelitian saat ini menambah variabel bebas financial capital. 

2. Penelitian saat ini menambahkan gender sebagai variabel moderasi. 

3. Teknik analisis penelitian sekarang Partial Least Square, sedangkan penelitian 

terdahulu Inferential Statistics, Pearson Correlation, dan ANOVA. 

4. Lokasi responden saat ini di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojekerto 

Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian terdahulu di Uasin Gishu, Kenya. 

5. Lusimbo dan Muturi (2016) 

Lusimbo dan Muturi (2016) meneliti literasi keuangan dan pertumbuhan UMKM 

di Kenya. Variabel bebas yang diuji yaitu literasi keuangan dengan variabel terikat 

pertumbuhan UMKM. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan literasi keuangan dengan pertumbuhan kinerja UMKM. Sampel 

penelitian sebanyak 360 UMKM. Teknik sampling menggunakan Stratified 

Random Sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah Descriptive Analysis.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan mempunyai 

pengaruh positif terhadap pertumbuhan UMKM. Namun, pada literasi utang 

mempunyai pengaruh negatif terhadap pertumbuhan UMKM. Persamaan penelitian 

saat ini dengan peneliti terdahulu : 

1. Literasi keuangan sebagai variabel bebas. 

2. Metode survei menggunakan kuesioner. 

3. Keduanya menggunakan data primer. 
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Perbedaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu : 

1. Variabel terikat pada penelitian sekarang kinerja UKM, sedangkan pada 

penelitian terdahulu pertumbuhan UMK. 

2. Penelitian saat ini menambahkan gender sebagai variabel moderasi. 

3. Penelitian saat ini menambahkan variabel bebas financial capital. 

4. Teknik analisis penelitian sekarang Partial Least Square, sedangkan penelitian 

terdahulu Descriptive Analysis. 

5. Lokasi responden saat ini di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan Mojekerto 

Provinsi Jawa Timur, sedangkan penelitian terdahulu di Kakamega, Kenya. 

6. Iramani, Fauzi, Wulandari dan Lutfi (2018) 

Iramani et al (2018) meneliti literasi keuangan dan kinerja bisnis UMKM di Jawa 

Timur. Variabel bebas yang diuji yaitu literasi keuangan dengan variabel terikat 

yaitu kinerja bisnis UMKM. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara literasi keuangan dengan kinerja bisnis UMKM. 

Sampel penelitian sebanyak 399 UMKM. Teknik sampling menggunakan 

Purposive Sampling.  Teknik analisis yang digunakan adalah Logistic Regression. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi pembukuan dan penganggaran 

mampu memprediksi positif signifikan kinerja UMKM. Namun, pada literasi utang 

tidak mampu memprediksi kinerja UMKM. 

Persamaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu : 

1. Literasi keuangan sebagai variabel bebas. 

2. Kinerja sebagai variabel terikat. 

3. Metode survei menggunakan kuesioner. 
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4. Penelitian dilakukan di Jawa Timur. 

5. Keduanya menggunakan data primer. 

Perbedaan penelitian saat ini dengan peneliti terdahulu :. 

1. Penelitian saat ini menambahkan financial capital sebagai variabel bebas dan 

gender sebagai moderasi. 

2. Teknik analisis penelitian sekarang Partial Least Square, sedangkan penelitian 

terdahulu Logistic Regression. 

Berdasarkan  tabel 2.1, maka dapat dijelaskan pemahaman dalam perbandingan 

penelitian terdahulu dengan saat ini. 
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Tabel 2.1 

PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU 

Peneliti Tujuan 
Metode 

Hasil 
Sample Variabel Teknik Analisis 

Munizu 

(2010) 

Untuk mengetahui 

faktor-faktor internal 

dan eksternal terhadap 

kinerja usaha mikro 

dan kecil (UMK) di 

Sulawesi Selatan 

300 UKM Faktor-faktor 

internal dan 

eksternal, 

kinerja usaha 

Descriptive Analysis 

dan Structural 

Equation Modeling 

(SEM). 

Faktor-faktor internal dan eksternal mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

usaha mikro dan kecil.  

 

Mutegi et. al 

(2015) 

Untuk mengetahui 

hubungan literasi 

keuangan dan 

dampaknya 

pembayaran utang 

terhadap kinerja UKM 

di Kenya 

30 UKM Literasi 

Keuangan dan 

Kinerja 

Regression Literasi utang dan penganggaran mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap 

pembayaran pinjaman UKM. Namun, pada 

literasi pembukuan terdapat pengaruh negatif 

signifikan terhadap pembayaran pinjaman 

UKM. 

Purwaningsih 

dan Kusuma 

(2015) 

Untuk mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja 

usaha kecil dan 

menengah (UKM) 

dengan metode 

Structural Equation 

Modeling di Kota 

Semarang. 

68 UKM Faktor-faktor 

internal dan 

eksternal , 

Kinerja  

Partial Least 

Squares Structural 

Equation Modelling 

(PLS-SEM). 

Faktor-faktor internal dan eksternal mempunyai 

pengaruh positif  terhadap kinerja usaha mikro 

dan kecil.  
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Peneliti Tujuan 
Metode 

Hasil 
Sample Variabel Teknik Analisis 

Chepngetich 

(2016) 

 

Untuk mengetahui 

hubungan antara literasi 

keuangan dan kinerja 

usaha kecil dan 

menengah (UKM) di 

Kabupaten Uasin Gishu. 

290 

UKM 

Literasi 

Keuangan dan 

Kinerja . 

Inferential Statistics, 

Pearson Correlation, 

dan ANOVA 

Literasi penganggaran mempunyai pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja UKM. 

Namun, pada literasi utang terdapat pengaruh 

negatif signifikan.  

Lusimbo dan 

Muturi (2016) 

Untuk mengetahui 

hubungan literasi 

keuangan dengan 

pertumbuhan kinerja 

UMKM 

306 

UMKM 

Literasi 

keuangan, 

utang, 

pembukuan dan 

pertumbuhan. 

Descriptive Analysis Literasi pembukuan dan literasi utang 

berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

UMKM.  

Iramani et. al 

(2018) 

Untuk mengetahui 

hubungan antara literasi 

keuangan dengan 

kinerja bisnis UMKM. 

399 

UMKM 

Literasi 

Keuangan dan 

Kinerja  

Logistic Regression Literasi pembukuan dan penganggaran mampu 

memprediksi positif signifikan kinerja UMKM. 

Namun, pada literasi utang tidak mampu 

memprediksi kinerja UMKM. 

Sumber :(Musran Munizu, 2010; Mutegi, Njeru dan Ongesa, 2015; Purwaningsih dan Kusuma., 2015; Chepngetich, 2016; Lusimbo 

dan Muturi, 2016; Iramani, Fauzi, Wulandari dan Lutfi, 2018) 
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2.2 Landasan Teori 

Terdapat beberapa teori yang mendukung pejelasan dan analisis 

pembahasan yang berkaitan dengan penelitian penulis. 

2.2.1 Usaha Kecil dan Menengah (UKM) 

Menurut UU No. 20 Pasal 1  Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut: 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dana tau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan 

oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau 

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik 

langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kreteria Usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

ini. 

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi 

bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha 

Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. 

4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha 

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari 
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Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha 

patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. 

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha 

Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di 

Indonesia. 

Tabel 2.2 

KRITERIA UMKM & USAHA BESAR BERDASARKAN ASET DAN 

OMSET 

Ukuran Usaha Kriteria 

Aset Omset 

Usaha Mikro Maksimal Rp 50 juta Maksimal Rp 300 juta 

Usaha Kecil > Rp50 juta – Rp500 juta >Rp300 juta –Rp2,5 miliar 

Usaha Menengah >Rp500 juta – Rp10 miliar >Rp2,5 miliar– Rp50 miliar 

Usaha Besar >Rp10 miliar >Rp50 miliar 

Sumber: (Sarwono, 2015) 

2.2.2 Kinerja  

Kinerja suatu UKM merupakan bagian yang terpenting bagi perekonomian suatu 

negara, karena membuka pintu kesempatan kerja masyarakat luas, maka 

diperlukannya ukuran nilai atau standart individu supaya lebih mudah mencapai 

tujuan.Kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi 

pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu (Moeheriono, 

2010:65).  

Menurut Rivai (2013:604) kinerja merupakan suatu istilah secara umum 

yang digunakan sebagaian atau seluruh tindakan atau aktivitas dari suatu organisasi 

pada suatu periode dengan suatu referensi pada sejumah standar seperti biaya masa 

lalu yang diproyeksikan dengan dasar efesiensi, pertanggungjawaban atau 
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akuntabilitas manajemen dan semacamnya. Kinerja UKM adalah hasil kerja yang 

dicapai oleh individu dan menyesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut 

dalam suatu perusahaan pada periode waktu tertentu yang dihubungkan dengan 

suatu ukuran nilai atau standart tertentu dari perusahaan individu tersebut bekerja 

(Mutegi et al 2015).  

Indikator kinerja yang utama ialah pertumbuhan laba dan volume penjualan, 

maka dengan menghitung laba dan jumlah volume penjualan akan berpengaruh 

pada kinerja UKM. Selain itu juga menyatakan bahwa loyalitas pelanggan adalah 

suatu hal yang mutlak untuk dilakukan oleh UKM, karena akan menjamin 

kelangsungan hidup suatu produk melalui pembelian yang teratur, keinginan untuk 

meningkatkan konsumsi, dan juga seberapa besar kepuasan pelanggan dengan 

produk yang dihasilkan UKM akan berpengaruh terhadap kinerja selanjutnya 

(Erwina, Sukmawati dan Sumertajaya, 2015). 

Chepngetich (2016) dan Iramani et al (2018) mengukur kinerja UKM dengan 

indikator sebagai berikut:  

1. Pertumbuhan penjualan sesuai dengan harapan. 

2. Pertumbuhan penjualan berkaitan dengan pesaing. 

3. Pertumbuhan laba sesuai dengan harapan. 

4. Pertumbuhan laba berkaitan dengan pesaing. 

5. Peningkatan jumlah karyawan. 

6. Peningkatan ukuran pasar di pasar baru. 

7. Peningkatan ukuran pasar di pasar baru sesuai pembelajaran. 
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2.2.3 Literasi Keuangan 

Literasi keuangan menjadi hal yang harus di miliki oleh individu ataupun 

perusahaan yang ingin mencapai keberhasilan usahanya. Lusardi (2012) 

menyatakan bahwa literasi keuangan terdiri dari sejumlah kemampuan dan 

pengetahuan mengenai keuangan yang dimiiki oleh seseorang dalam mengelola 

atau menggunakan sejumlah uang untuk meningkatkan taraf hidupnya.  

Literasi keuangan adalah pengetahuan tentang keuangan individu yang 

memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan saat ini dan masa depan dalam 

pengelolaan keuangannya. Literasi keuangan merupakan faktor yang sangat penting 

dalam pengambilan keputusan keuangan suatu usaha, karena dapat membantu 

pengelola usaha dalam memprediksi keputusan yang akan diambil (Lusardi, 

Mitchell dan Curto, 2009). 

Literasi keuangan mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap kondisi 

keuangan serta mempengaruhi pengambilan keputusan yang strategis dalam hal 

keuangan dan pengelolaan yang lebih baik bagi pemilik usaha (Anggraeni, 2015). 

Menurut Chen dan Volpe (1998) literasi keuangan adalah kemampuan mengelola 

keuangan agar dimasa depan bisa hidup lebih sejahtera dan juga mengkategorikan 

literasi keuangan menjadi tiga kelompok yaitu : 

1. Kelompok 1 (<60% menunjukkan bahwa individu ini memiliki tingkat 

pengetahuan keuangan yang rendah). 

2. Keolompok 2 (60% - 79% menunjukkan bahwa individu memiliki tingkat 

pengetahuan keuangan yang sedang). 
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3. Kelompok 3 (>80% menunjukkan bahwa individu memiliki tingkat 

pengetahuan keuangan yang tinggi). 

2.2.4 Literasi Utang 

Literasi utang adalah pemahaman tentang utang supaya para pelaku usaha tidak 

terbebankan dalam pembayarannya angsuran dan menghindari terjadinya hambatan 

usaha. Menurut Undang-Undang No. 37 pasal 1 ayat 6 Tahun 2004, utang adalah 

kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam 

mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang 

akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau 

undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi 

memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan 

debitor (Peraturan.bpk.go.id).  

Literasi utang sangat penting bagi para pelaku usaha dalam menentukan 

keputusan keuangan baik untuk kelangsungan ataupun pengembangan usahanya. 

Hal ini akan mempermudah para pelaku usaha dalam memperoleh sumber-sumber 

keuangan dari pihak eskternal. Fatoki dan Odeyemi (2010) menjelaskan bahwa 

keterampilan manajerial mempengaruhi perencanaan bisnis serta kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh pengetahuan tentang sumber-sumber keuangan dan 

sarana mendapatkannya. Seperti, keterampilan manajerial seperti jangan 

mempengaruhi akses oleh perusahaan kecil baru untuk pembiayaan. 

Pembiayaan dari lembaga keuangan seperti bank telah diidentifikasi sebagai 

elemen penting agar UKM dikatakan berhasil, dalam upaya membangun kapasitas 

produksi, memenangkan persaingan, meciptakan lapangan kerja dan memberikan 
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kontribusi untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara berkembang (Mutegi et 

al, 2015). Lusimbo dan Muturi (2016) menyatakan bahwa UMKM akan mencapai 

kesuksesan jika pengusaha memiliki literasi keuangan dan memahami konsep-

konsep keuangan dasar yang mencakup pengelolaan utang, suku bunga dan 

pembukuan. 

Mutegi et al (2015) mengukur literasi utang dengan indikator sebagai berikut: 

1. Pemeliharaan faktur dan penagihan catatan. 

2. Risiko kredit pelanggan. 

3. Inisiatif literasi keuangan telah mampu mempengaruhi jumlah kelompok 

pelanggan. 

Chepngetich (2016) dan (Iramani et al., 2018) mengukur literasi utang dengan 

indikator sebagai berikut: 

1. Melatih cara menghitung suku bunga. 

2. Menghitung keuntungan dan membayar kembali pinjaman. 

3. Menyewa ahli nasihat untuk perilaku pinjaman. 

4. Menghitung resiko sebelum meminta pinjaman dari lembaga keuangan. 

5. Mencari tau pada lembaga keuangan terkait rencana utang. 

2.2.5 Literasi Pembukuan 

Literasi pembukuan sangat penting bagi para pelaku usaha dalam menentukan 

keputusan keuangan dengan melihat pencatatan pengeluaran dan pemasukan yang 

sistematis. Sistem pencatatan transaksi akuntan bertujuan agar para pelaku usaha 

memperoleh informasi yang terkait dengan arus transaksi keuangan dan posisi 
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keuangan suatu usaha, dalam arus transaksi keuangan menggambarkan arus kas 

masuk dari penjualan dan arus kas keluar untuk beban.  

 Fatoki (2014) menjelaskan bahwa sebagian besar para pelaku usaha mikro 

tidak menyimpan pencatatan pembukuan karena kurangnya pengetahuan mengenai 

pembukuan, tanpa disadari hal ini akan mempermudah para pelaku usaha untuk 

informasi terkait pemahaman akuntansi.  

Frankwood (2010) dalam Lusimbo dan Muturi (2016) mengidentifikasi beberapa 

manfaat catatan bisnis atau pembukuan : 

1. Membantu dalam menghitung keuntungan atau kerugian bisnis. 

2. Mengungkapkan nilai debitur dalam hal jumlah dan kapan pembayaran adalah 

karena untuk menghindari biaya berat pada saat kredit macet. 

3. Membantu dalam perencanaan bisnis dan dibutuhkan oleh pemberi pinjaman 

bisnis keuangan. 

Anggraeni (2015) mendefinisikan pembukuan akuntansi dibagi berdasarkan dua 

tujuan dasar yaitu : 

1. Melakukan pencatatan yang baik untuk pendapatan dan beban sehingga dapat 

diketahui besarnya keuntungan yang diperoleh. 

2. Mengumpulkan informasi keuangan yang terkait dengan pajak. 

Lusimbo dan Muturi (2016) dan Iramani et al (2018) mengukur literasi pembukuan 

dengan indikator sebagai berikut:   

1. Kemampuan untuk menyusun laporan keuangan. 

2. Kemampuan untuk menganalisis keuangan pada laporan keuangan. 

3. Pengetahuan tentang pemeliharaan buku kas. 
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4. Kemampuan mengenai pengembalian pajak. 

5. Kemampuan untuk menyeimbangkan buku besar secara akurat. 

6. Kemampuan untuk melakukan rekonsiliasi bank. 

2.2.6 Literasi Penganggaran 

Literasi penganggaran merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh para pelaku 

usaha dalam merencanakan anggaran untuk melangsungkan usahanya. Menurut 

Joshi, et al (2003) menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung untuk membawa 

proses anggaran rinci dan mencapai kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu, ukuran 

dan kompleksitas perusahaan umumnya mempengaruhi sifat dari proses anggaran 

yang harus diadopsi akan mempengaruhi kinerja perusahaan.  

 Mutegi et al (2015) menjelaskan bahwa pemahaman mengenai 

penganggaran akan membuat para pelaku UKM mempunyai keterampilan analisis 

yang baik dan meningkatkan kinerja pembayaran pinjaman. Perencanaan anggaran 

formal dan kontrol anggaran resmi memiliki dua aspek penting dari proses anggaran 

rutin oleh UKM (Wijewardena dan De Zoysa 2001). Diklasifikasikan tiga jenis 

kategori yaitu:  

1. Perusahaan tidak menggunakan jenis anggaran.  

2. Mewakili proses perencanaan kurang komprehensif terhadap beberapa area 

yaitu penganggaran sederhana.  

3. Banyak kelompok pada daerah berbeda dari segi operasinal termasuk dengan 

rencana anggaran rinci yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan. 
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Chepngetich (2016) dan Iramani et al (2018) mengukur literasi penganggaran 

dengan indikator sebagai berikut: 

1. Organisasi memiliki karyawan yang mempunyai keahlian anggaran. 

2. Organisasi secara teratur mempersiapkan kegiatan anggaran. 

3. Organisasi menyewa ahli anggaran. 

4. Perusahaan melibatkan karyawan untuk berpartisipasi dalam proses anggaran 

Mutegi et al (2015) mengukur literasi penganggaran dengan indikator sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan pemeliharaan komite anggaran dalam rencana pembayaran 

pinjaman. 

2. Kemampuan untuk mengumpulkan masukan anggaran. 

3. Kemampuan melakukan audit internal untuk melacak pelaksanaan anggaran. 

4. Peningkatan keterampilan presentasi inovasi dan probabilitas. 

5. Audit internal telah mengurangi probabilitas. 

2.2.7 Financial Capital 

Pada umumnya pendirian suatu usaha bertujuan untuk memaksimalkan 

keuntungan yang diperoleh agar kelangsungan hidup usahanya terjamin dan dapat 

berkembang dengan baik. Dalam hal ini suatu usaha bisnis harus benar-benar 

memperhatikan hal yang sangat penting yaitu financial capital. Modal dalam 

mendirikan suatu usaha didapat dari modal sendiri, modal pinjaman keluarga dan 

modal pinjaman ke lembaga keuangan.  

Menurut UU No. 25 Tahun 2007, modal adalah asset dalam bentuk uang 

atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang 
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mempunyai nilai ekonomis. Financial capital adalah kemampuan atas kekayaan 

yang dimiliki oleh para pelaku usaha bagi kelangsungan usahanya. Musran Munizu 

(2010) menyatakan dalam aspek keuangan (financial capital), para pelaku 

usahanya mengawali usahanya dengan modal sendiri untuk meningkatkan kegiatan 

usahanya lebih banyak menggunakan sumber dana dari keluarga.  

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UKM antara lain meliputi 

kurangnya permodalan merupakan faktor utama untuk menjalankan suatu usaha. 

Hal ini disebabkan karena pada umumnya UKM mengandalkan modal dari si 

pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. Musran Munizu (2010) mengukur 

financial capital dengan indikator sebagai berikut: 

1. Modal sendiri. 

2. Modal pinjaman. 

3. Tingkat keuntungan dan akumulasi modal. 

4. Membedakan pengeluaran pribadi/keluarga. 

Eniola dan Ektebang (2014) mengukur financial capital dengan indikator sebagai 

berikut: 

1. Kapasitas pinjaman perusahaan. 

2. Kapasitas perusahaan untuk meningkatkan ekuitas. 

3. Rekening kas pada perusahaan dan uang pribadi. 

2.2.8 Gender 

Gender adalah segala sesuatu yang diasosiasikan dengan jenis kelamin, termasuk 

peran, tingkah laku preferensi dan atribut lainnya yang menerangkan kelaki-lakian 

atau kewanitaan pada budaya tertentu. Dalam hal ini, kode angka satu adalah laki-
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laki dan dua untuk perempuan (Lestari dan Rosyidah, 2013). Chen dan Volpe 

(1998) menjelaskan bahwa laki-laki lebih memahami literasi keuangan dibanding 

perempuan. Namun berbeda dengan Lusardi dan Mitchell (2014) yang menyatakan 

bahwa perempuan cenderung untuk menjawab pertanyaan terkait pengetahuan 

keuangan dengan benar dibanding laki-laki.  

Laki-laki dan perempuan memiliki kondisi-kondisi khusus yang berbedsa, 

baik dari fisik biologis, maupun dari segi psikologisnya. Perbedaan tersebut 

merupakan sumber dari perbedaan fungsi dan peran yang dijalankan oleh laki-laki 

dan perempuan. Jika memperhatikan perbedaan peran dan fungsi yang dijalankan 

oleh laki-laki dan perempuan, maka akan terlihat bahwa pergerakan atau perjalanan 

yang dilakukan oleh perempuan memiliki pola yang berbeda yang dilakukan oleh 

laki-laki (Amaliyah dan Witiastuti, 2015). 

 Gender dibedakan berdasarkan identitas biologis jenis kelamin yang 

melakat pada manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Gender diukur 

menggunakan skala kategoris (category scale). Angka 0 untuk laki-laki dan 1 untuk 

perempuan. 

2.2.9 Pengaruh Literasi Utang terhadap Kinerja 

Pengetahuan tentang keuangan terkait penggunaan, persyaratan pinjaman untuk 

pengembangan usaha yang tinggi sangat perlu dimiliki oleh para pelaku usaha, 

supaya para pelaku usaha dapat mengambil keputusan keuangan dengan benar 

tanpa membebankan kelangsungan usaha. 

 Mutegi, Njeru dan Ongesa (2015) menyatakan bahwa literasi utang 

memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran pinjaman. Hal ini dapat 



29 

 

 

 

dijelaskan bahwa semakin tinggi pemahaman utang yang dimiliki para pelaku usaha 

maka akan semakin menurunkan kinerja usahanya. Akan tetapi, berbeda dengan 

penelitian Iramani et al (2018) berbeda dengan literasi utang yang tidak mampu 

memprediksi kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman utang yang 

dimiliki para pelaku UKM tidak mampu memprediksi pencapain akan kinerja 

usahanya. 

Chepngetich (2016) menyatakan bahwa literasi utang berpengaruh negatif 

signifikan. Dapat dijelaskan bahwa pengetahuan literasi keuangan sangat penting 

bagi pelaku usaha, jika para pelaku usaha memiliki pengetahuan yang rendah 

tentang utang maka mereka akan menyewa konsultan untuk membantu mengelola 

utangnya ataupun tidak melakukan utang sama sekali supaya kinerja usaha tetap 

baik.  

2.2.10 Pengaruh Literasi Pembukuan terhadap Kinerja 

Pengetahuan tentang keuangan terkait pembukuan untuk pengembangan usaha 

yang tinggi sangat perlu dimiliki oleh para pelaku usaha, supaya para pelaku usaha 

dapat mengambil keputusan keuangan tepat dengan didukung adanya pencatatan 

pembukuan yang rutin. 

 Mutegi, Njeru dan Ongesa (2015) menyatakan bahwa literasi pembukuan 

yang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pembayaran pinjaman. Hal ini 

dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi pemahamn mengenai pembukuan yang 

dimiliki para pelaku usaha maka akan menurunkan keputusan pembayaran 

pinjamankan. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Iramani et al (2018) bahwa 

literasi pembukuan dan penganggaran mampu memprediksi positif signifikan 
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memprediksi kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

pemahaman mengenai pembukuan akan meningkatkan pencapaian kinerja para 

pelaku UMKM. Didukung dengan penelitian yang dilakukan Lusimbo dan Muturi 

(2016) menyatakan literasi pembukuan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan 

UMKM 

2.2.11 Pengaruh Literasi Penganggaran terhadap Kinerja 

 Pengetahuan tentang keuangan terkait penganggaran, perencanaan anggaran yang 

baik untuk pengembangan usaha yang tinggi. Hal ini sangat perlu dimiliki oleh para 

pelaku usaha, supaya para pelaku usaha dapat mengambil keputusan keuangan 

dengan benar tanpa membebankan kelangsungan usaha. 

 Mutegi, Njeru dan Ongesa (2015) menyatakan bahwa literasi penganggaran 

berpengaruh positif signifikan. Diperkuat lagi oleh penelitian Iramani et al (2018) 

bahwa literasi pembukuan dan penganggaran mampu memprediksi positif 

signifikan kinerja UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman 

mengenai penganggaran akan meningkatkan pencapaian kinerja para pelaku 

UMKM. Chepngetich (2016) juga menyatakan literasi penganggaran berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja UKM.  

Hal ini didukung oleh Rahayu and Musdholifah (2017) bahwa literasi 

keuangan akan berada pada level tertinggi jika kinerja juga berada pada level 

tertinggi, yang artinya tingkat literasi keuangan yang tinggi maka seorang pelaku 

usaha akan lebih mengopimalkan kinerja usahanya dengan lebih baik dan berhati-

hati dalam pengelolaan usahanya. Penelitian lain juga menyatakan bahwa apabila 

seorang pelaku usaha pada sektor UMKM memiliki kemampuan literasi keuangan 
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yang baik, maka keputusan bisnis dan pengelolaan keuangan yang dihasilkan akan 

menuju kearah berkembang yang membaik dari waktu ke waktu (Aribawa, 2016). 

2.2.12 Pengaruh Financial Capital terhadap Kinerja 

Financial capital berpengaruh terhadap kinerja suatu usaha. Hal ini dikarenakan 

para pelaku usaha yang paham mengenai financial capital akan mudah untuk 

mengembangkan usahanya dengan baik. Hal ini didukung oleh  Munizu (2010) 

yang menyatakan bahwa faktor-faktor internal dan eksternal mempengaruhi kinerja 

usaha mikro dalam hal keuangan dan pengelolaan keuangan. Kemampuan 

mengelola keuangan usaha sangat diperlukan untuk kinerja usaha mikro. Jika para 

pelaku usaha memilih dengan baik pada penggunaan financial capital maka kinerja 

usaha yang akan dicapai semakin baik. Penelitian lain juga menyatakan bahwa 

faktor-faktor internal dan eksternal berpengaruh positif terhadap kinerja usaha 

mikro dan kecil (Purwaningsih dan Kusuma, 2015).  

Elsenhardt dan Martin (2000) dalam Abiodun dan Amos (2018) 

menerapkan teori berbasis sumber daya untuk menunjukkan bahwa modal 

keuangan sangat penting bagi kinerja dan keberlanjutan UKM. Mogran et al  (2004) 

dalam Eniola dan Ektebang (2014) sumber keuangan seperti uang pribadi, deposito 

bank dan modal keuangan dapat menjelaskan tingkat keunggulan kompetitif 

perusahaaan dan kinerja. Abiodun dan Amos (2018) menyatakan ada hubungan 

yang signifikan antara modal manusia dan modal finansial terhadap kinerja 

kalangan pengusaha, karena tanpa modal yang cukup sulit bagi para pengusaha 

untuk memulai dan mengembangkan usaha dalam mencapai tujuan dengan sukses. 
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Dapat dijelaskan bahwa para pelaku usaha dalam mengambil keputusan 

penggunaan modal harus tepat supaya kinerja usahanya mengalami peningkatan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Adanya perbedaan latar belakang, rumusan masalah dan penelitian terdahulu, maka 

gambaran kerangka besar kolaborasi penelitian saat ini dapat dilihat  pada Gambar 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN KOLABORASI 
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Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan penelitian terdahulu, maka 

gambaran kerangka pemikiran penelitian saat ini adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Diolah 

Gambar 2.2 

 KERANGKA PEMIKIRAN 

2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan diatas, 

yaitu: 

H1: Terdapat pengaruh literasi utang terhadap kinerja UKM di Jawa Timur  

H2:  Terdapat pengaruh positif literasi pembukuan terhadap kinerja UKM di Jawa 

Timur 
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H3: Terdapat pengaruh positif literasi penganggaran terhadap kinerja UKM di Jawa 

Timur 

H4: Terdapat pengaruh positif financial capital terhadap kinerja UKM di Jawa 

Timur  

H5: Gender memoderasi pengaruh literasi utang terhadap kinerja UKM di Jawa 

Timur  

H6: Gender memoderasi pengaruh literasi pembukuan terhadap kinerja UKM di 

Jawa Timur 

H7: Gender memoderasi pengaruh literasi penganggaran terhadap kinerja UKM di 

Jawa Timur 

H8: Gender memoderasi pengaruh financial capital terhadap kinerja UKM di Jawa 

Timur 

 

 

 

 


