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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 

2.1.1. Pengertian LKM 

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama 

bentuk asset keuangan (financial asset) atau tagihan (claims, seperti saham 

danobligasi. Menurut SK Mengkeu RI No. 792 tahun 1990, Lembaga 

keuanganadalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan 

penghimpunan dan membiayai investasi perusahaan(Sumitra, 2009). 

Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana 

masyarakat pada banyak LKM, kegiatan penghimpunan dana dijadikan 

prasyarat bagi adanya pinjaman. Sebagai lembaga pinjaman, LKM berfungsi 

sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik 

untukkegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif.Bentuk LKM 

sendiri dapat berupa, lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, lembaga 

semiformalseperti organisasi nonpemerintah dan sumber-sumber informal 

seperti pelepasuang(Amalia, 2009). 

Selama ini LKM merupakan lembaga yang mampu memenuhi 

kebutuhan modal UMKM, karenamampu menyesuaikan dengan karakteristik 

UMKM yang cenderung dianggap tidak bankable olehsektor perbankan 

komersial. LKM dianggap mampu memberikan pelayanan pinjaman dalam 

skala besar tanpajaminan, tanpa aturan yang ketat, dan dengan cara itu pula 
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mampu untuk menutup seluruh biayayang mereka keluarkan. Selain itu LKM 

dapat juga menjadi perpanjangan tangan dari lembagakeuangan formal, 

sebelum dana untuk pelayanan keuangan mikro itu tersalur kepada 

kelompokswadaya masyarakat (atau usaha mikro tersebut). 

Peran LKM sebagai alat penanggulangan kemiskinan dan 

pemberdayaan usaha kecil bisa dikelompokkan menjadi dua menurut 

pendekatan dan strategi yang digunakan yaitu : 1. pendekatan ins titusi sebagai 

penganut faham institutionalist, 2. pendekatan kesejahteraansebagai penganut 

aliran welfarist. Hingga saat ini di Indonesia terdapat ribuan LKM baik 

yangdikelola oleh pemerintah maupun swasta dimana bank-bank pemberi jasa 

pinjaman kecil seperti BRIunit desa dan Bank Perpinjamanan Rakyat 

merupakan kelompok pendekatan institusi dan puluhan LKMmilik lembaga 

swadaya masyarakat yang tergolong pendekatan kesejahteraan(Suryandari, 

2004). 

2.1.1.1. Fungsi Lembaga Keuangan Mikro 

Keberadaan lembaga keuangan dibutuhkan diberbagai tempat 

karena bukan hanya sebagai tempat menyimpan uang namun juga 

sebagai tempat dimana modal terhimpun dan dapat diakses. Fungsi 

lembaga keuangan adalah : 

a. Penghimpunan Dana 

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, 

dengan jenis produk yang ditentukan masing-masing 
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lembaga keuangan mikro dengan ketentuan kebijakan yang 

telah ditentukan oleh lembaga keuangan sebelumnya. 

b. Penyaluran Dana kepada Masyarakat 

Dana dari masyarakat yang telah disimpan dalam bentuk 

tabungan oleh pihak lembaga keuangan mikro tersebut 

kemudian menyalurkan dana tersebut kembali kepada 

mesyarakat yang membutuhkan sebagai modal usaha 

dengan system yang telah dtentukan lembaga keuangan 

mikro tersebut sebelumnya 

c. Fungsi Sosial Kemanusiaan 

Dari dana yang telah disalurkan akan didapat dari 

pendapatan administrasi biasanyadigunakan oleh lembaga 

keuangan mikro untuk menjalin kemitraan yang baik 

dengan lingkungan masyarakat seperti mengikuti zakat serta 

amal dilingkungan tersebut, serta dengan adanya modal 

bagi UMKM, secara tidak langsung lembaga keuangan 

mikro membangkitkan perekonomian dengan memberikan 

lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar UMKM.  
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2.1.2. Pengertian UMKM 

UMKM memiliki definisi yang berbeda pada setiap literature, menurut 

beberapa instansi, lembaga dan undang-undang. Sesuai dengan Undang-

Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, 

(UMKM) didefinisikan:  

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau 

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.  

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

yang dilakukan oleh orang 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 

kriteria 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.  
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Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang 

Nomor 20 tahun 2008 pasal(6), kriteria usaha mikro yaitu:  

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha  

2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah).  

Bank Indonesia (2011)mengemukakan terdapat beberapa negara yang 

mendefinisikan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja, diantaranya yaitu:  

1. El Salvador (kurang dari empat orang untuk usaha mikro, antara 

lima hingga 49 orang untuk usaha kecil, dan antara 50 – 99 orang 

untuk usaha menengah)  

2. Ekuador (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro)  

3. Kolombia (kurang dari 10 orang untuk usaha mikro, antara 10 – 50 

orang untuk usaha kecil, dan antara 51 – 200 orang untuk usaha 

menengah)  

4. Maroko (kurang dari 200 orang)  

5. Brazil (kurang dari 100 orang)  

6. Algeria (institusi non formal memiliki jumlah karyawan kurang dari 

10 orang)  

Setiap negara memiliki standar berbeda maupun menggunakan 

kombinasi dari berbagai tolak ukur dalam mendefinisikan UMKM berkaitan 

dengan dasar hukum. Contohnya Afrika Selata menggunakan kombinasi 

antara jumlah karyawan, pendapatan usaha, dan total aset sebagai ukuran 
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dalam kategorisasi usaha, Peru mendasarkan klasifikasi UMKM berdasarkan 

jumlah karyawan dan tingkat penjualan per tahun, Costa Rica menggunakan 

sistem poin berdasarkan tenaga kerja, penjualan tahunan, dan total aset 

sebagai dasar klasifikasi usaha. Bolivia mendefinisikan UMKM berdasarkan 

tenaga kerja, penjualan per tahun, dan besaran asset. 

Selain itu, ada pula beberapa negara yang menggunakan standar ganda 

dalam mendefinisikan UMKM dengan mempertimbangkan sektor 

usaha.Afrika Selatan membedakan definisi UMKM untuk sektor 

pertambangan, listrik, manufaktur, dan konstruksi.Sedangkan Argentina 

menetapkan bahwa sektor industri, ritel, jasa, dan pertanian memiliki batasan 

tingkat penjualan berbeda dalam klasifikasi usaha.Malaysia membedakan 

definisi UMKM untuk bidang manufaktur dan jasa, masing-masing 

berdasarkan jumlah karyawan dan jumlah penjualan tahunan(Bank Indonesia, 

2011). 

2.1.2.1. Pemberdayaan UMKM 

Pemberdayaan, merupakan istilah khas dalam dunia NGO 

(Non Government Organization) atau dikenal LSM, dalam istilah 

asing dinamakan dengan empowerment, dimana secara sederhana 

didefinisikan sebagai penguatan potensi manusia, baik individu 

maupun masyarakat agar memperoleh inisiatif dan kendali lebih 

besar terhadap bidang kehidupan mereka sendiri(Wrihatnolo, 

2007). 
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Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM 

di Indonesia.Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar 

sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini 

tidak sesulit usaha besar.Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak 

menuntut pendidikan formal tertentu.Ketiga, sebagian besar 

berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur 

sebagaimana perusahaan besar.Keempat, UMKM terbukti memiliki 

ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis 

ekonomi(Sulistyastuti, 2004). 

UMKM memiliki karakteristik yang berbeda dengan 

perusahaan berskala luas.UMKM pada umumnya memiliki 

karakter mandiri tanpa ada relasi yang luas, atau berada dibawah 

naungan perusahaan atau grup besar. UMKM tidak banyak 

menggunakan teknologi tinggi dan justru terbilang sederhana, atau 

bahkan teknologi manual, disinilah peran UMKM sangat 

berpengaruh terhadap SDM disekitarnya dalam menyediaakan 

lapangan pekerjaan dengan criteria pendidikan menengah kebawah. 

UMKM memiliki pangsa pasar yang relatis sempit namun tidak 

memungkinkan dapat meluas hingga keluar negeri jika modal dan 

pemberdayaan terhadap UMKM diperhatikan secara detail.  
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2.1.3. Literasi Keuangan 

Literasi keuangan dapat dikatakan sebagai kemampuan seseorang 

untuk mendapatkan, memahami, dan mengevaluasi informasi yang relevan 

untuk pengambilan keputusan dengan memahami konsekuensi finansial 

yang ditimbulkannya (Krishna, 2010). 

Sebagai instrument pengukur tingkat literasi keuangan, OJK 

menggunakan tiga indikator yakni : pengetahuan dan keyakinan tentang 

lembaga keuangan serta produk jasa keuangan, pengetahuan dan 

keyakinan terhadap fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait 

produk dan jasa keuangan, dan keterampilan menggunakan produk dan 

jasa keuangan.Literasi keuangan juga bisa disebut sebagai kemampuan 

seseorang dalam mengelola dan melakukan perencanaan terhadap 

keuangan, kenyataannya di kehidupan sehari-hari, tidak semua orang 

memiliki pengetahuan keuangan yang cukup atau dikatakan well literate 

(Yuliana, 2013). 

Literasi keuangan dianggap perlu dalam pembayaran pinjaman 

yang banyak mengakibatkan pinjamanmacet sehingga dalampenelitian 

Musabwasoni (2018). 

2.1.4. Literasi Pembukuan 

Negara pertama yang tercatat melakukan pembukuan adalah Italia, 

pencatatan pembukuan “Metode Italia” menyebar keseluruh Eropa hingga 

dunia.Menurut UU Nomor 28 Tahun (2007) Pasal 28, pembukuan adalah 

suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan 
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data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, 

penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang 

atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, 

dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. 

Untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pihak intern maupun 

ekstern perusahaan, disusunlah sebuah sistem akuntansi sebagai dasar literasi 

pembukuan.Praktik akuntansi dapat ditelusuri dari pada era penjajahan 

Belanda di Indonesia sekitar tahun 1642.Pada tahun 1747 praktik pembukuan 

dilakukan Amphioen Society yang pada saat itu berkedudukan di Jakarta. 

Literasi pembukuan dibagi berdasarkan dua tujuan dasar yaitu pertama 

adalah melakukan pencatatan yang baik untuk pendapatan dan beban 

sehingga dapat diketahui besarnya keuntungan yang diperoleh. Kedua 

mengumpulkan informasi keuangan yang akan terkait dengan pajak. Sistem 

pencatatan transaksi akuntan bertujuan untuk memperoleh informasi yang 

terkait dengan arus transaksi keuangan dan posisi keuangan suatu 

usaha(Anggraeni, 2015). 

Menurut Mulyadi (2001)sistem akuntansi adalah organisasi formulir, 

catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan 

informasi keuangan yang dibutuhkan oleh menajemen guna memudahkan 

pengelolaan perusahaan.Warren (2006) juga mengemukakan bahwa akuntansi 

merupakan suatu sistem informasi yang dapat memberikan sebuah laporan 

kepada pihak-pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi 

perusahaan.  
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Melihat dari beberapa pengertian mengenai literasi pembukuan oleh 

beberapa ahli diatas, dapat disimpulkanliterasi pembukuan adalah sebuah hasil 

evauasi termasuk pencatatan akuntansi untuk menghasilkan suatu laporan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan 

kondisi perusahaan. Dalam penelitian Harrison (2015) menggunakan 

indikator pengukuran variabel pembukuan adalah sebagai berikut : 

a. Manajemen Arus Kas 

b. Manajemen debitur dan pinjamanor 

c.  Kemampuan untuk menyiapkan laporan keuangan 

d. Kemampuan untuk menggunakan konsep entri ganda 

e. Informasi keuangan yang akurat 

2.1.5. Literasi Penganggaran 

Menurut Robert Anthony dan Vijay Govindarajan (2002), anggaran 

merupakanalat yang utama dalam perencanaan jangka pendek yang efektif 

dan pengendaliandalam organisasi.Sebuah anggaran operasi biasanya dalam 

satu tahun danmenyatakan rencana pendapatan biaya untuk tahun yang 

bersangkutan. Anggaranmempunyai karakteristik sebagai berikut : 

1. Anggaran memperkirakan keuntungan yang potensial dari unit 

perusahaan. 

2.Biasanya meliputi waktu selama satu tahun. 

3. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi 

tertentu. 
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4. Dinyatakan dalam istilah moneter, walaupun jumlah moneter 

mungkindidukung dengan jumlah non-moneter (contoh: unit yang 

terjual ataudiproduksi). 

5. Usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih 

tinggi daripembuat anggaran. 

6. Secara berkala kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan 

anggaran danperbedaannya dianalisis dan dijelaskan. 

   Dalam perhitungan indikator Musabwasoni (2018) menggunakan 

pengukuran variabel literasi anggaran adalah sebagai berikut : 

a. Kemampuan untuk menyiapkan anggaran 

b. Kemampuan untuk mengendalikan anggaran 

c. Audit internal 

d. Kehati-hatian dalam pengeluaran 

e. Kemampuan untuk melakukan penjualan forcasing 

Anggaran sebagai alat pengendali memiliki arti bahwa anggaran 

memberikansebuah gambaran lengkap mengenai semua rencana pendapatan 

dan pengeluaran, selanjutnya keterampilan penganggaran berkontribusi 

terhadap memastikan kelancaran bisnis (Siekei, 2013). 

Melihat dari beberapa pengertian mengenai penganggaran oleh 

beberapa ahli diatas penganggaran memainkan peran penting dalam 

meningkatkan kinerja UMKM. Keterampilan penganggaran yang diperoleh 

membantu pengusaha untuk meningkatkan penjualan mereka, dan 

profitabilitas bisnis dengan memberikan dasar untuk menetapkan target 
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kinerja karena pengganggaran adalah alat yang mampu memberikan 

gambaran lengkap mengenai sebuah rencana keuangan dan masa depan 

perusahaan. 

2.1.6. Literasi Manajemen Pinjaman 

Pinjaman sendiri berasal dari bahasa Romawi “ Credere “ yang artinya 

percaya. Menurut Kashmir (2001), unsur – unsur yang terkandung dalam 

pemberian suatu pinjaman : 

1. Kepercayaan adanya suatu keyakinan dari pemberi pinjaman bahwa 

pinjaman yang diberikan (berupa uang, barang dan jasa ) akan 

benar – benar diterima kembali di masatertentu pada masa uang 

akan datang. 

2. Kesepakatan disamping unsur percaya di dalam pinjaman juga 

mengandung unsur–unsurkesepakatan antara si pembeli dengan si 

penerima pinjaman. 

3. Kesepakatan ini dituangkan dimana masing–masing pihak 

menandatangani hak dankewajibannya masing–masing 

4. Jangka waktu setiap pinjaman yang diberikan memiliki jangka 

waktu tertentu.Jangka waktuini mencakup masa pemberian 

pinjaman yang telah disepakati, jangka waktuitu bisa berbentuk 

jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 

5. Resiko adanya suatu tenggang pengembalian akan menyebabkan 

suatu resiko tidak tertagihnya pemberian pinjaman. Semakin 
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panjang jangka waktu maka akan semakin besar resikonya 

demikian sebaliknya resiko ini menjadi tanggungan bank.  

6. Balas jasa merupakan keuntungan bank atas pemberian suatu 

pinjaman dalam bentukbunga dan administrasi pinjaman 

Sedangkan manajemen pinjaman menurut menurut Kasmir (2000) 

manajemen pinjaman terdiri atas perencanan jumlah pinjaman, penentuan 

suku bunga, prosedur pemberian pinjaman, analisis pemberian pinjaman 

sampai pada pengendalian pinjaman macet.  

Melihat dari beberapa pengertian mengenai literasi manajemen 

pinjaman  oleh beberapa ahli diatas jika dalam suatu menejemen perusahaan 

dalam praktik manajemen dan akuntansi buruk dapat menghambat 

kemampuan perusahaan kecil untuk mendapatkan pendanaan, agar 

perencanan jumlah pinjaman, penentuan suku bunga, prosedur pemberian 

pinjaman, analisis pemberian pinjaman dapat diolah agar tidak terjadi 

kegagalan penggunaan uang pinjaman yang sia-sia bagi perusahaan.  

Menurut Musabwasoni (2018) indikator pengukuran variabel literasi 

manajemen  pinjaman adalah sebagai berikut : 

a. Pengetahuan tentang pinjaman dan penawaran pinjaman lainnya 

b. Tingkat pengetahuan om imterest 

c. Pengetahuan tentang pembayaran kembali pinjaman dan efek dari 

gagal bayar 

d. Kemampuan untuk berdiskusi dengan penyedia keuangan selama 

krisis keuangan 



19 
 

 
 

Fatokin dan Odeyemi (2010) juga menjelaskan bahwa menjelaskan 

bahwa keterampilan manajemen pinjaman mempengaruhi perencanaan bisnis 

serta kemampuan perusahaan untuk memperoleh pengetahuan mengenai 

sumber keuangan dan cara mendapatkannya. Dengan demikian, keterampilan 

manajemen pinjaman mempengaruhi akses oleh perusahaan kecil baru untuk 

pembayaran pinjaman.  
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2.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan dari beberapa referensi jurnal sebagai acuan dan 

melakukan analisis. Berikut disajikan dalam beberapa referensi sebagai berikut : 

Tabel11.2 

Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Variabel Alat 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Harrison 
Kinyua 
Mutega, 

Phelista 
W. 

Njeru,N
yamboga 
Tom 

Ongesa 
(2005) 

Financial 
Literacy 
And Its 

Impact On 
Loan 

Repaymen
t By Small 
And 

Medium 
Enterprene

urs An 
Analysis 
Of The 

Effect Of 
Book 

Keeping 
Skills 
From 

Equity 
Group 

Foundatio
n’s 
Financial 

Literacy 
Training 

Program 
On 
Enterprene

urs Loan 
Repaymen 

Performan
ce 
 

Dependen : 
Literasi 
Keuangan 

Independen : 
1. 

Keterampilan 
manajemen, 
2. 

Keterampilan 
pembukuan, 

3. 
Keterampilan 
penganggara

n, 4.  
Keterampilan 

analisis 
keuangan 

Kuantitatif, 
Peneliti 
mengatur 

sendiri 
kuesioner 

untuk data 
primer 
melalui 

metode 
drop and 

pick 

1.  Literasi 
pembukuan 
memiliki pengaruh 

positif terhadap 
bisnis dalam hal 

prospek ekspansi, 
dalam hal ini  
pembukuan 

mengurangi biaya 
operasional UKM 

dan akhirnya 
memungkinkan 
perencanaan di 

muka tentang 
pembayaran 

kembali pinjaman. 
2. Literasi 
pembukuan 

memiliki pengaruh 
positif berpengaruh 

pada kinerja UKM 
meskipun dalam 
parameter 

pembayaran 
pinjaman 

 
 
 

No Peneliti Judul Variabel Alat Hasil Penelitian 
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(Tahun) Analisis 

2 Musabw
asoni 

Gaudenc
e, 

Mulyung
i Patrick, 
Mugana

mfura 
Denys 

(2018) 

Effects of 
Financial 

Literacy 
on loan 

Repaymen
t among 
Small and 

Medium 
Entreprene

urs of 
Microfina
nce 

Institution
s Case 

Study of 
Inozamihi
go 

Umurenge 
Sacco in 

Nyaruguru 
District 

Dependen : 
Pembayaran 

Pinjaman 
Independen : 

1. literasi 
pembukuan, 
2. literasi 

penganggara
n 3.  literasi 

manajemen 
utang 

Kuantitatif, 
peneliti 

menggunak
an sampel 

untuk 
melakukan 
inferensi 

setelah 
menganalisi

s dan 
mendiskusi
kan data 

yang 
dikumpulka

n 

1. Literasi 
pembukuan 

berpengaruh positif 
terhadap  

pembayaranpinjam
an di antara UKM 
di SACCO. Ketika 

UKM memiliki 
keterampilan 

pembukuan, ada 
kemungkinan 
bahwa pola 

pembayaran 
pinjaman mereka 

akan berubah 
menjadi lebih baik, 
dengan  

kata lain mereka 
akan dapat 

membayar kembali 
pinjaman mereka 
tepat waktu tanpa 

gagal bayarliterasi 
penganggaran 
berpengaruh positif 

terhadap 
pembayaran 

pinjaman di antara 
UKM di SACCO.  
Ada hubungan 

positif yang kuat 
antara manajemen 

hutang  dalam 
meningkatkan 
kemampuan UKM 

untuk membayar 
pinjaman dari 

SACCO . 
 
 

 
 

 

No Peneliti 
(Tahun) 

Judul Variabel Alat 
Analisis 

Hasil Penelitian 
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3 Tom 
Ongesa 

Nyambo
ga, 
Benson 

Omwari
o 

Nyamwe
ya, Abdi 
Moulid 

Abdi, 
Dr. 

Felistus 
Njeru  5, 
Professo

r 
Gongera 

Enock 
George 
(2014) 

An 

Assessme

nt of 

Financial 

Literacy 

on Loan 
Repaymen

t by 
Small and 
Medium 

Entreprnu
ers in 

Ngara, 
Nairobi 
County 

(Penilaian 
Literasi 

Keuangan 
tentang 
Pelunasan 

Pinjaman 
oleh 

Pengusaha 
Kecil dan 
Menengah 

di Ngara, 
Nairobi 

) 

Dependen :  
Pembayaran 

Pinjaman 
Independen : 
1. 

Keterampilan 
manajemen 

pinjaman, 2.  
Keterampilan 
pembukuan, 

Keterampilan 
penganggara

n 

Statistik 
deskriptif 

dan 
inferensial 
teknik 

untuk 
analisis 

data, Data 
yang 
dikumpulka

n kemudian 
diatur, 

diberi kode, 
dan 
dimasukkan 

ke dalam 
komputer 

untuk 
dianalisis 
menggunak

an 
perangkat 

lunak SPSS 

Bahwa kinerja 
UKM dipengaruhi 

oleh keterampilan 
terkait dengan 
pembukuan, 

manajemen 
pinjaman, dan 

penganggaran. 
Pada keterampilan 
pembukuan, 

temuan 
menunjukkan 

bahwa 
keterampilan 
pemeliharaan 

debitur dan buku 
besar pinjamanur 

meningkat setelah 
pelatihan literasi 
keuangan dan ini 

memiliki efek 
positif dalam bisnis 

dalam hal prospek 
ekspansi. Mengenai 
keterampilan 

penganggaran, 
Temuan 

menunjukkan 
komite anggaran 
mengurangi UKM 

biaya operasional 
dan akhirnya 

memungkinkan 
perencanaan di 
muka untuk 

pembayaran 
kembali pinjaman.  

 
 

No Peneliti 
(Tahun) 

Judul Variabel Alat 
Analisis 

Hasil Penelitian 

4 Phelome
nah 
Nduku 

Kalekye
1, Dr. 

The Role 
of 
Financial 

Literacy 
on the 

Dependen: 
Literasi 
Keuangan 

Independen : 
1. Anggaran, 

Studi ini 
mengadopsi 
desain 

survei 
deskriptif, 

Penelitian ini 
mampu 
menentukan peran 

literasi keuangan 
yang berpengaruh 
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Florence 
Memba2 

(2013) 
 

Profitabilit
y of 

Women 
Owned 
Enterprise

s in Kitui 
Town, 

Kitui 
County, 
Kenya  

 

2. Majemen 
kas, 3. 

Tabungan, 4. 
Penyimpanan 
Catatan 

statistik 
deskriptif 

diterapkan 
untuk 
membangun 

pola, tren 
dan 

hubungan 
dan untuk 
membuatny

a lebih 
mudah 

untuk 
memahami 
dan 

menafsirkan 
implikasi 

penelitian 

positif pada bisnis 
yang dimiliki 

wanita. Ditemukan 
bahwa literasi 
keuangan memiliki 

peran dalam 
profitabilitas bisnis 

yang dimiliki 
wanita. Ini karena 
tingkat literasi 

keuangan 
mempengaruhi cara 

bisnis yang 
dikelola. Orang 
yang melek 

finansial memiliki 
cara mengelola 

uang tunai untuk 
bisnis, menyiapkan 
anggaran dan 

menyimpan 
kelebihan uang 

tunai. 
 

5 Oktavian
ti, V., 

Hakim, 
M.S., 

Kunaifi, 
A. 
(2017) 

Pengaruh 
Literasi 

Keuangan 
dan 

Persyarata
n 
Pinjaman 

terhadap 
Akses 

Pinjaman 

Dependen: 
Literasi 

Keuangan 
Independen: 

1. Akses 
Pembayaran 
Pinjaman, 2. 

Pelatihan 
Manajemen 

Pinjaman, 3.  

Kuantitatif ditunjukkan 
variabel 

persyaratan 
pinjaman dan 

literasi keuangan 
memiliki pengaruh 
signifikan positif 

terhadap akses 
pinjaman formal. 

Hasil  

No Peneliti 
(Tahun) 

Judul Variabel Alat 
Analisis 

Hasil Penelitian 

  Formal 

pada 
UMKM di 
Surabaya 

Pelatihan 

Pembukuan 

 independent 

sample t test 
menunjukkan 
bahwa tidak 

terdapat perbedaan 
literasi keuangan 

antara responden 
yang pernah 
mengikuti dan 

belum pernah 
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mengikuti 
pelatihan 

keuangan. 

Sumber : Harrison Kinyua Mutega, Phelista W. Njeru,Nyamboga Tom 
Ongesa (2005), Musabwasoni Gaudence, Mulyungi Patrick, Muganamfura 

Denys (2018), Tom Ongesa Nyamboga, Benson Omwario Nyamweya, Abdi 
Moulid Abdi, Dr. FelistusNjeru  5, Professor Gongera Enock George (2014), 
Phelomenah Nduku Kalekye1, Dr. Florence Memba2 (2013),Oktavianti, V., 

Hakim, M.S., Kunaifi, A. (2017).  
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2.3.Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan kerangka teori, dan hasil penelitian terdahulu yang dijadikan 

referensi dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan sebuah 

kerangkapemikiran penelitian seperti pada gambar : 

Gambar 1.3 

Kerangka Teoritis 

 

Sumber : Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini 

Hipoteis, hipotesis yang diajukan dalam peneltian ini adalah sebagai berikut : 

H1 : Diduga ada pengaruh positif antara literasi pembukuan terhadap pembayaran 

pinjaman 

H2: Diduga ada pengaruh positif antara literasi penganggaran terhadap 

pembayaran pinjaman 

H3: Diduga ada pengaruh positifantaraliterasi manajemen pinjaman terhadap 

pembayraan pinjaman 

 


