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SARI 

Sholehah, Mia Amalia. 2020. “Literasi Keuangan UMKM Kota Cirebon”. 

Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing Karsinah, S.E., M.Si. 

Kata Kunci : Literasi Keuangan, UMKM, pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikator yang 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. 

Indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi 

adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Peningkatan PDB akan berpengaruh 

terhadap meningkatnya pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan nasional 

tidak terlepas adanya kontribusi dari para pelaku UMKM. Kontribusi UMKM 

sampai tahun 2018 terhadap pendapatan nasional sebanyak 60,34%. Survei Bank 

Indonesia menyatakan bahwa UMKM masih memiliki kinerja yang rendah dalam 

segi keterampilan dan kemampuan mengelola keuangan. 

Penelitian ini berjudul “Literasi Keuangan UMKM Kota Cirebon”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi keuangan 

pada Pelaku UMKM di Kota Cirebon. Metode penelitian yang digunakan berupa 

pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Informan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ketua Bidang UMKM di Dinas 

Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Cirebon. Sumber data yang digunakan 

meliputi data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penyebaran kuesioner 

dan wawancara kepada DPKUMKM Kota Cirebon dan pelaku UMKM Kota 

Cirebon. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan pelaku 

UMKM di Kota Cirebon tergolong kedalam kategori sedang dengan nilai rata-rata 

sebesar 74% yang termasuk kedalam kategori sufficient literate yang berarti 

pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang Lembaga jasa 

keuangan serta produk dan jasa keuangan termasuk fitur manfaat dan resiko, hak 

dan kewajiban terkait produk jasa keuangan  

https://www.kompasiana.com/tag/ekonomi


 

ix 

 

ABSTRACT 

Sholehah, Mia Amalia. 2020. "Financial Literacy of the City of Cirebon 

UMKM". Thesis. Department of Development Economics. Faculty of Economics. 

Semarang State University. Advisor Karsinah, S.E., M.Sc. 

Keywords: Financial Literacy, UMKM, economic growth. 

The economy of a country is one of the indicators that can be used as 

benchmark development success the country.The indicators that can be used as 

benchmark in growth economy is the Gross Domestic Product (GDP). The 

increase in the gross domestic product will have an influence on the increased. 

national income. The increase in national income related the contribution from 

among the. Businesses. The contribution of businesses to years of national income 

2018. 60,34 as much as percent. Bank indonesia survey and states that still have 

low performance in terms of skill and ability to handle finances. 

This research is titled "Financial Literacy of SMEs in the City of Cirebon". 

The purpose of this study is to find out how the level of financial literacy in SMEs 

in the City of Cirebon. The research method used is a qualitative approach using 

qualitative descriptive analysis. The informants used in this study were the Chair 

of the UMKM Division in the Office of Commerce, Cooperatives and UMKM 

Cirebon. Sources of data used include primary and secondary data obtained from 

distributing questionnaires and interviews with the Cirebon City DPKUMKM and 

Cirebon City SMEs. 

The results showed that the financial literacy level of MSME actors in 

Cirebon City was classified into the medium category with an average value of 

74%, which means that MSMEs had knowledge and confidence about financial 

service institutions and financial products and services including features of 

benefits and risks, rights and obligations related to financial service products.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini dapat dikatakan sebagai bangkitnya 

perekonomian dunia. Guna menyikapi globalisasi dalam sistem keuangan serta 

inovasi finansial yang menciptakan kesulitan produk dan layanan keuangan, 

diperlukan generasi yang memiliki pemahaman, keterampilan dan keyakinan 

dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan. Menurut Otoritas Jasa 

Keuangan (2016) pemahaman, keterampilan dan keyakinan dalam menggunakan 

produk dan layanan lembaga keuangan menjadi hal penting karena berdasarkan 

data yang telah diamati menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan kunci 

pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.  

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu perkembangan kegiatan dibidang 

perekonomian yang mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

masyarakat bertambah yang menunjukkan adanya proses perubahan kondisi 

perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih 

baik selama periode tertentu (Hasyim, 2016). Menurut Furqon (2014) menyatakan 

bahwa salah satu keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dari 

pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Tingkat pengangguran akan berkurang 

seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Keadaan 

ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara tersebut.  

Pendapatan riil nasional meningkat, pendapatan riil perkapita mengikat dan 

kesejahteraan penduduk meningkat merupakan indikator yang dapat digunakan 
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sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Menurut Bank Indonesia Produk 

Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui 

perkembangan perekonomian di suatu negara dalam satu periode tertentu. 

Menurut Hasyim, (2016) PDB adalah total pendapatan yang dihasilkan semua 

orang baik warga negara sendiri maupun warga negara asing dari semua barang 

dan jasa didalam suaru negara. PDB 10 negara – negara anggota ASEAN dapat 

dilihat pada gambar 1.1.  

 

Sumber data : ASEAN Secretary, 2018 

Gambar 1.1 Gross Domestic Product (GDP) di ASEAN 

 Gambar dari 1.1 menunjukan bahwa Indonesia merupakan Negara dengan 

perekonomian terbesar di Kawasan Asia tenggara (ASEAN). Menurut data 

Sekertariat ASEAN PDB Indonesia pada tahun 2017 mencapai US$ 1,01 triliun 
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atau lebih dari RP 14 ribu triliun dan mengalahkan negara lainnya. Nilai tersebut 

juga setara dengan 37% perekonomian 10 negara-negara ASEAN yang mencapai 

US$ 2,77 triliun. Keadaan ini tidak terlepas dari pelaku ekonomi yang memiliki 

peran penting terhadap PDB. Para pelaku ekonomi dapat dikelompokkan, antara 

lain rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen atau perusahaan, 

pemerintah, lembaga keuangan dan negara lain.  

 Peningkatan pendapatan nasional tidak terlepas adanya kontribusi dari 

para pelaku UMKM. Kontribusi UMKM sampai tahun 2018 terhadap pendapatan 

nasional sebanyak 60,34% (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, 

2019).  

 

Gambar 1.2 Kontribusi UMKM terhadap PDB 

 

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan (2019) 

menyatakan bahwa Kontribusi yang cukup besar ini sejalan dengan pertumbuhan 

jumlah UMKM yang terus berkembang. Kementerian Koperasi dan UKM 
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mencatat telah terjadi peningkatan sebesar 2,06% atau 1,2 juta unit usaha dari 61,7 

juta unit usaha di tahun 2016 menjadi 62,9 unit usaha di tahun 2017. Kementerian 

Koperasi dan UKM merilis data yang menunjukkan bahwa sektor UMKM 

berhasil menyerap tenaga kerja hingga 116,6 juta orang atau sebesar 97,02% di 

tahun 2017. Daya serap tenaga kerja yang cukup tinggi ini diharapkan dapat 

membantu mengurangi angka pengangguran terbuka di Indonesia yang masih 

mencapai 7 juta orang di bulan Agustus 2018 (Badan Pusat Statistika, 2018). 

Melihat peran sektor UMKM yang cukup strategis bagi perekonomian 

membuat pemerintah untuk ikut andil dalam mendukung perkembangan sektor 

tersebut. Salah satu dukungan yang diberikan oleh pemerintah adalah melalui 

skema pembiayaan bagi UMKM (Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah, 2019). Pemerintah menerapkan skema pembiayaan khusus untuk 

UMKM, yakni skema pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga akhir 

Januari 2019, realisasi penyaluran KUR telah mencapai 24.714 miliar rupiah 

untuk wilayah jawa dan 318.310 miliar rupiah untuk wilayah diluar jawa. Jika 

dibandingkan dengan total kredit bank umum yang disalurkan untuk sektor 

UMKM, realisasi penyaluran KUR memiliki persentase sebesar 4,41% untuk 

wilayah jawa dan 80,95% untuk wilayah diluar jawa (Prabowo, 2019). Upaya 

peningkatan akses keuangan untuk UMKM ini sejalan dengan hasil studi kasus 

yang telah dilakukan oleh Mahima Khanna (the International Finance 

Corporation) bersama Alice Kehoe, Alex MacGillivray, dan Kate Griffith (CDC 

Group Plc) pada tahun 2017 di India. Studi mereka menyimpulkan bahwa 
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pembiayaan UMKM dapat meningkatkan daya serap tenaga kerja dan kinerja 

UMKM tersebut (Prabowo, 2019). 

Menurut Siregar (2018) Potensi UMKM yang besar merupakan suatu 

peluang untuk mengembangkan pasar dan industri Indonesia terutama sektor riil. 

Namun, peluang UMKM untuk berkembang seringkali terhambat akibat masalah 

mendasar yang seringkali membentur pelaku usaha dari kalangan UMKM. 

Menurut Setyobudi (2007) mengutip survei Bank Indonesia menyatakan bahwa 

UMKM masih memiliki kinerja yang rendah dalam segi keterampilan dan 

kemampuan mengelola keuangan. Seseorang  dapat dikatakan sebagai well literate 

apabila memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga, produk dan 

layanan jasa keuangan, serta keterampilan dalam mengetahui fitur, manfaat, 

risiko, hak dan kewajiban dari produk dan layanan jasa keuangan tersebut 

(Otoritas Jasa Keuangan, Strategi Nasional Literasi keuangan (Revisit 2017), 

2017). 

Menurut pendapat Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD, 2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai 

pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan yaitu keterampilan, 

motivasi dan keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang 

dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, 

meningkatkan kesejahteraan keuangan (financial well being) individu dan 

masyarakat serta berpartisipasi dalam bidang ekonomi (Otoritas Jasa Keuangan, 

Strategi Nasional Literasi keuangan (Revisit 2017), 2017). Menurut Yolanda dan 
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Cicilia (2017) menjelaskan bahwa financial well being adalah kondisi dan 

perasaan seseorang yang merasa aman dengan keadaan finansial di masa depan. 

Pemahaman akan literasi keuangan semakin diperlukan demi terciptanya 

penduduk yang berkualitas dan memiliki kecerdasan finansial yang baik (Siregar, 

2018). Hal ini agar pengambilan keputusan mengenai pengelolaan keuangan tidak 

salah. Kekurangan literasi keuangan diakui sebagai salah satu faktor yang 

berkontribusi terhadap keputusan keuangan yang minim informasi sehingga 

menimbulkan dampak negatif . 

Hal ini dikemukakan oleh Organisation for Economic Co-operation and 

Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE 2009).  

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia pada bulan Juli 2014, 

penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan informal 

hanya sebesar 32% dimana jumlah ini cukup rendah jika dibandingkan dengan 

total penduduk Indonesia.  

Menurut Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (2017) pintu 

pertama bagi seseorang untuk memiliki literasi keuangan adalah pengetahuan 

mengenai industri jasa keuangan yang terdiri dari perbankan, asuransi, pasar 

modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian dan lembaga jasa keuangan 

lainnya. Masyarakat perlu mengetahui kelembagaan industri jasa keuangan 

sebelum mereka mengetahui produk dan layanan jasa keuangan yang disediakan 

(Satyawati, 2019). Pentingnya mengetahui kelembagaan industri jasa keuangan 

terkait dengan bagaimana masyarakat dapat mengakses atau memanfaatkan 

produk dan layanan jasa keuangan tersebut. Di samping itu, masyarakat 
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diharapkan dapat membedakan jenis-jenis lembaga jasa keuangan formal dan 

informal serta sekaligus mengidentifikasi lembaga jasa keuangan yang berizin 

maupun tidak berizin. Hasil Survei Nasional Literasi Keuangan pada tahun 2013 

dan 2016 menunjukkan kenaikan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai 

kelembagaan industri jasa keuangan secara umum. Pengetahuan masyarakat 

indonesia terhadap lembaga jasa keuangan dilihat  pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1. Pengetahuan Masyarakat Indonesia Mengenai Lembaga Jasa Keuangan 

 

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2016 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), secara keseluruhan pengetahuan 

terhadap lembaga jasa keuangan mengalami peningkatan. Apabila dilakukan 

analisis lebih mendalam, industri perbankan paling populer di mata masyarakat 

dan industri pasar modal kurang banyak dikenal oleh masyarakat. Banyaknya 

masyarakat yang mengetahui industri perbankan didukung oleh banyaknya 

jaringan layanan perbankan yang tersebar hampir di seluruh pelosok Indonesia. 
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Selain itu, layanan jasa keuangan yang disediakan industri perbankan menyentuh 

hampir seluruh transaksi keuangan yang dibutuhkan masyarakat. 

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) Pemerintah masih berupaya 

meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Divisi edukasi dan perlindungan 

konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk program Strategi Nasional 

Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) sebagai upaya peningkatan literasi 

keuangan melalui pendidikan keuangan sejak dini hingga dewasa (Otoritas Jasa 

Keuangan, Strategi Nasional Literasi keuangan (Revisit 2017), 2017). Program ini 

masih harus terus diperhatikan karena berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi 

Keuangan Indonesia yang dilakukan OJK pada tahun 2016 menunjukkan rata-rata 

29,66% masyarakat Indonesia yang memiliki literasi keuangan yang baik.  

Kota Cirebon merupakan kota dengan tujuan destinasi wisata religius bagi 

wisatawan domestik. Selain itu, Kota Cirebon juga terdapat pasar yang merupakan 

salah satu pasar terbesar di asia tenggara yaitu pasar Tegalgubug. Kota Cirebon 

juga dikenal dengan kuliner khas nya yaitu empal gentong. Tercatat menurut 

unggahan dari kompasiana ada sekitar 1,2 juta wisatawan pada tahun 2019 yang 

masuk kekota Cirebon. Hal ini menjadikan pendapatan asli daerah kota Cirebon 

sebagian besar diperoleh dari perdagangan (Baehaqi, 2019). Hal ini dapat dilihat 

dari gambar 1.3.  
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Sumber : Pemerintah Kota Cirebon, 2016 

Gambar 1.3 Distribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Cirebon Atas Dasar 

Harga Berlaku tahun 2013 

Berdasarkan data yang diperoleh dari suvei yang dilakukan OJK pada 

tahun 2016 bahwa literasi keuangan kota Cirebon masih tergolong rendah. Berikut 

Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia tersaji pada Tabel 1.2   
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Tabel 1.2. Indeks Literasi Keuangan Tahun 2016 per Provinsi 

No Nama Provinsi Nama Kota/Kabupaten 
Indeks Literasi 

Keuangan 

1 Aceh Pidie 25.2% 

2 Sumatera Utara Toba Samosir 27.0% 

3 Sumatera Barat Padang Pariaman 20.3% 

4 Riau Indragiri Hilir 15.9% 

5 Jambi Sorolangun 20.3% 

6 Sumatera Selatan Muara Enim 27.7% 

7 Bengkulu Kepahiang 19.9% 

8 Bangka Belitung Pangkal Pinang 29.5% 

9 Lampung 
Bandar Lampung 27.5% 

Lampung Barat 26.3% 

10 Dki Jakarta Kepulauan Seribu 21.7% 

11 Jawa Barat Cirebon 18.7% 

12 Jawa Tengah Banyumas 21.7% 

13 Jawa Timur Jember 26.6% 

14 Nusa Tenggara Barat 
Mataram 21.9% 

Lombok Timur 21.0% 

15 Nusa  Tenggara Timur 
Kupang 26.3% 

Flores Timur 29.7% 

16 Kalimantan Barat Landak 21.0% 

17 Kalimantan Tengah 
Palangkaraya 27.0% 

Barito Selatan 25.4% 

18 Kalimantan Selatan 
Banjarmasin 26.3% 

Hulu Tengah Sungai 20.3% 

19 Kalimantan Timur Kutai Timur 20.3% 

20 Kalimantan Utara Tanjung Selor 26.5% 

21 Sulawesi Utara 
Bolaang Mongondow 

Utara 
24.6% 

22 Sulawesi Tengah 
Palu 29.0% 

Donggala 16.1% 

23 Sulawesi Selatan Luwu Timur 19.6% 

24 Sulawesi Tenggara Kolaka Utara 17.5% 

25 Gorontalo Gorontalo 23.3% 

26 Sulawesi Barat Mamuju 26.9% 

27 Maluku 
Ambon 28.3% 

Buru Selatan 24.1% 

28 Maluku Utara Ternate 27.3% 

29 Papua Barat Manokwari 19.3% 

30 Papua 
Jayapura 26.8% 

Mimika 17.5% 

Sumber : Survei Nasional dan Literasi Keuangan OJK, 2016 
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Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Kota Cirebon  termasuk 

salah satu kota dengan literasi keuangan yang rendah. Rendahnya literasi 

keuangan disebabkan banyaknya kasus penipuan yang dilakukan oleh lembaga 

keuangan, baik sebagai koperasi, unit simpan pinjam, arisan dan sebagainya 

sampai dengan penipuan yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti bank. 

Berbagai kasus yang terjadi tersebut menimpa berbagai kalangan masyarakat baik 

kalangan menengah atas maupun menengah kebawah, terpelajar sampai dengan 

kalangan bawah yang miskin dan tidak terpelajar. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Yati Rohayati dalam kegiatan sosialisasi UMI, KUR dan komersil 

bagi para PKL dan pelaku UMKM.  

“pembiayaan menjadi salah satu elemen yang sangat penting, sedangkan 

merekan pinjam kemana-mana sehingga memberikan dampak buruk bagi 

usahanya.”(kutipan pada tanggal 2 Oktober 2018 yang dimuat di website 

ayocirebon.com) 

Kepala bagian UMKM Kiki Lufita juga menerangkan bahwa banyak 

hambatan-hambatan masalah  pelaku UMKM baik secara internal maupun 

ekternal.  

“masih banyak hambatan-hambatan  untuk meningkatkan usaha para 

pelaku UMKM baik secara internal maupun eksternal. Diantaranya adalah 

pendidikan masih ada yang tertinggal, usia mungkin karena beberapa ada 

yang udah sepuh jadi dalam pembukuan juga manual karena susah untuk 

pakai teknologi ya, modalnya terbatas kadang karena kesulitan untuk 

memenuhi persyaratan mendapatkan pinjaman.” (wawancara pada tanggal 

12 Desember 2019 di Kantor Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM 

Kota Cirebon pukul 10.30) 

   

Kasus penggunaan produk lembaga jasa keuangan yang tidak resmi 

menimpa berbagai kalangan masyarakat baik kalangan menengah atas maupun 

menengah kebawah, terpelajar sampai dengan kalangan bawah yang miskin dan 
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tidak terpelajar. Kasus penipuan yang telah terjadi bermula pada tawaran pihak 

lembaga keuangan dengan memberikan janji imbal hasil investasi dan bisnis 

kepada nasabah dengan hasil yang sangat besar, sehingga nasabah tertarik untuk 

ikut didalamnya dan pada akhirnya nasabah tidak mendapatkan kejelasan 

informasi oleh pihak lembaga.   

Kepala DPKUMKM kota Cirebon, Yati Rohayati menerangkan latar 

belakang sosialisasi rutin bersama OJK karena masih banyak pelaku UMKM yang 

meminjam modal dari lembaga keuangan yang tidak resmi, sehingga memberikan 

dampak buruk bagi usaha nya.  

“latar belakang diadakannya sosialisasi bersama OJK ini untuk 

mengedukasi pelaku usaha supaya tidak meminjam modal kepada lembaga 

keuangan yang tidak resmi. Bukannya maju, malah bisa terlilit karena 

bunga nya bisa mencapai 50%. hal ini juga bisa mengakibatkan 

terhambatnya kemajuan pada usahanya” ( kutipan pada tanggal 02 Oktober 

2018 yang dimuat di website ayocirebon.com) 

Berdasarkan pemaparan yang tertulis didalam latar belakang, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada dengan dilakukan penelitian 

dengan judul Literasi Keuangan UMKM Kota Cirebon. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Uraian latar belakang diketahui bahwa literasi keuangan Kota Cirebon 

masih tergolong kedalam kategori rendah. Rendahnya kinerja UMKM di Kota 

Cirebon salah satunya disebabkan oleh kurangnya akses pemodalan serta 

kurangnya keterampilan dalam mengelola keuangan. Pada tahun 2016 OJK 

mengeluarkan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 /POJK.07/2016 

tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi 

Konsumen dan/atau Masyarakat. Oleh karena itu peneliti mengambil kesimpulan 
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bahwa jika literasi keuangan masuk kedalam kategori tinggi maka bisa untuk 

mensejahterakan keuangan masyarakat sehingga penulis ingin meneliti mengenai 

Literasi Keuangan UMKM Kota Cirebon.  

1.3 Cakupan Masalah 

Cakupan pada penelitian ini adalah mengetahui karakteristik pelaku 

UMKM, mengidentifikasi seberapa banyak pelaku UMKM yang bermitra dengan 

lembaga jasa keuangan dan menganalisis tingkat literasi keuangan pada pelaku 

UMKM di Kota Cirebon. Objek dalam penelitian ini adalah literasi keuangan 

pelaku UMKM. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah pelaku 

UMKM yang paham akan literasi keuangan. 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dibuat suatu rumusan 

masalah sebagai berikut :  

a. Bagaimana karakteristik UMKM di Kota Cirebon? 

b. Apakah para pelaku UMKM di Kota Cirebon bermitra dengan Lembaga Jasa 

Keuangan? 

c. Bagaimana tingkat literasi keuangan UMKM di Kota Cirebon ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

a. Untuk mendekripsikan karakteristik UMKM di Kota Cirebon. 

b. Untuk mengidentifikasi seberapa banyak pelaku UMKM di Kota Cirebon 

yang bermitra dengan Lembaga Jasa Keuangan. 

c. Untuk menganalisis tingkat literasi keuangan pada UMKM di Kota Cirebon. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik bersifat teoritis 

maupun praktis, yaitu: 

a. Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai 

edukasi literasi keuangan bagi para pelaku UMKM guna menindak lanjuti agar 

tingkat literasi keuangan para pelaku UMKM tergolong well literate dalam 

memahami dan menggunakan produk-produk dan jasa layanan Lembaga 

keuangan.  

b. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota 

Cirebon khususnya Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cirebon sebagai informasi 

dan bahan masukan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi literasi keuangan 

dan juga bagi pelaku UMKM sebagai masukan agar dapat mengevaluasi 

pengelolaan keuangan usaha dan keuangan mandiri untuk meningkatkan 

kesejahteraan ekonominya.  

1.7 Orisinalitas Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya 

mengenai literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan UMKM seperti belum 

ditemukannya penelitian terkait literasi keuangan UMKM di Kota Cirebon dan 

periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa data tahun 2019 

sehingga lebih up to date dari penelitian sebelumnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pengertrian Literasi Keuangan  

Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2014 literasi keuangan adalah kemampuan 

untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber daya 

keuangan untuk mencapai kesejahteraan. Krishna dkk mengatakan literasi 

keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari 

masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari rendahnya 

pendapatan semata, kesulitan keuangan juga muncul akibat terjadinya kesalahan 

dalam pengelolaan keuangan seperti kesalahan penggunaan kredit, tidak adanya 

perencanaan keuangan dan tidak megelola keuangan dengan baik.  

Menurut (Lasuardi, Mitchell, & Curto, 2010) literasi keuangan dapat 

diartikan sebagai pengetahuan keuangan dengan tujuan mencapai kesejahteraan. 

Untuk mencapai kesejahteraan tersebut masyarakat harus mengetahui bagaimana 

cara mencapai kesejahteraan mulai dari perencanaan sampai penggunaan, hal ini 

mengacu pada kondisi keuangan masyarakat. Dengan berapapun pengasilan 

masyarakat jika masyarakat mampu mengalokasikan keuangannya pada lembaga 

yang benar maka tidak akan terjadi risiko keuangan melainkan keuntungan dan 

kesejahteraanpun akan tercapai. Salah satu risiko keuangan adalah penggunaan 

dana yang tidak sesuai kebutuhan, hilangnya dana baik disengaja maupun tidak 

disengaja.  
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Hudson dan Bush dalam penelitian Irin mengartikan bahwa literasi 

keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-

konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat kedalam 

perilaku. Perilaku konsumsi merupakan perilaku yang didalamnya memerlukan 

pengetahuan keuangan. Kemudian menurut Houston dalam penelitian Irin 

menyatakan bahwa literasi keuangan terjadi ketika individu memiliki sekumpulan 

keahlian kemampuan yang membuat orang tersebut mampu memanfaatkan 

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang di harapkan. Sedangkan 

menurut Irin, mengatakan pada dasarnya keputusan keuangan yang diambil oleh 

seorang individu meliputi berapakah jumlah uang yang harus dikonsumsi tiap 

periode, apakah ada kelebihan dan bagaimana menggunakan kelebihan tersebut.  

Menurut Kemendikbud Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan 

untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar 

dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk 

meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat 

berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Literasi keuangan merupakan 

kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. 

Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya 

keuangan), kesulitan keuangan juga dapat muncul karena kesalahan pengelolaan 

keuangan, seperti kesalahan penggunaan jasa kredit dan tidak adanya prencanaan 

keuangan (kewel,2013). Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

literasi keuangan adalah suatu kemampuan dan pengetahuan mengenai keuangan 

yang harus di miliki setiap individu dalam mengelola keuangan dengan baik 
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sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan keberhasilan dalam jangka 

Panjang.  

2.1.2 Teori Literasi keuagan 

2.1.2.1 Teori Tindakan Rasinal (Ratinal Choice Theory)  

Teori tindakan rasiona adalah teori yang dapat menentukan proses pembuatan 

keputusan atau pulihan yang akan digunakan, baik pada level mikro maupun 

makro. Putri dan widodo dalam (2016) menyatakan pada level makro pembuatan 

keputusan adalah masyarakat yang mana memiliki pertimbangan rasional guna 

mencapai tujuan yang dapat dipandang maksimal didasarkan pada berbagai 

pengetahuan, informasi, serta data yang memberikan sumbangan kognitif. 

Teori tersebut berkaitan dengan teori konsumsi Keynes yang meyakini bahwa 

orang dengan pendapatan lebih tinggi akan memiliki porsi tabungan yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan orang yang memiliki pendapatan lebih rendah. 

Rational choice theory dan teori konsumsi Keynes dapat memberikan kesimpulan 

bahwa pilihan seseorang untuk menabung didasarkan pada pedapatan, literasi 

keuangan yang baik dan informasi – informasi yang didapat mengenai produk – 

produk tabungan.  

2.1.3  Klasifikasi Literasi Keuangan 

Menurut survei yang dilakukan OJK pada tahun 2013, tingkat literasi 

keuangan masyarakat di Indonesia dibagi menjadi 4 kategori yaitu :  

1. Well literate (21,84%) 

Masyarakan pada golongan ini memiliki pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, 
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manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta 

memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

2. Sufficient literate (75,69%) 

Masyarakat pada golongan ini memiliki pengetahuan dan keyakinan 

tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk 

fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. 

3. Less literate (2,06%)  

Masyarakat pada golongan ini hanya memiliki pengetahuan tentang 

lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan. 

4. Not literate (0,41%) 

Masyarakat pada golongan ini tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan 

terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak 

memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 

Menurut Chen dan Volpe dalam margaretha dan Pambudhi (2015) tingkat 

literasi keuangan seseorang dapat dibedakan menjadi 3 jenis tingkatan, yaitu : 

a) < 60% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang 

keuangan yang rendah 

b) 60% - 79% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang 

keuangan yang sedang  

c) >80% yang berarti individu memiliki pengetahuan tentang 

keuangan yang tinggi  
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2.1.3 Komponen Literasi Keuangan 

Menuru survei yang dilakukan Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD) pada 2015 terdapat 3 komponen tingkat literasi 

keuangan.  

1) Financial Knowledge 

Financial Knowledge merupakan komponen penting dari literasi keuangan 

bagi setiap individu untuk membantu dalam membandingkan produk dan 

layanan keuangan dalam membuat keputusan yang tepat dan terorganisasi 

dengan baik. Adanya pengetahuan keuangan dapat membantu individu dalam 

pengambilan keputusan yang efektif untuk pengendalian keuangan dalam 

jangka pendek dan Panjang. Menurut Nababan dan Sadalia (2013) terdapat 

beberapa indicator yang mempengaruhi literasi keuangan individu yaitu :  

a) Pengetahuan dasar keuangan pribadi ( Basic financial literacy) 

Pengetahuan dasar keuangan pribadi yaitu pemahaman setiap individu 

terhadap dasar-dasar keuangan pribadi dalam kehidupan sehati-hari. 

b) Manajemen Uang (Cash management) 

Manajemen uang yaitu suatu kemampuan yang dimiliki seseorang 

dalam mengelola keuangan yang dimiliki dengan membuat perencanaan 

anggaran keuangan atau skala prioritas keperluan. 

c) Kredit dan utang ( Credit and Debt) 

Kredit dan utang yaitu sumber pendanaan yang digunakan sebagai 

alternatif dalam penambahan modal guna memenuhi kebutuhan yang 

berguna untuk masa depan secara bijaksana. 
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d) Tabungan dan investasi ( Saving and investment) 

Tabungan dan investasi adalah suatu bagian pendapatan yang tidak 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan namun digunakan untuk motif 

berjaga-jaga yang berguna untuk masa yang akan dating. 

e) Manajemen resiko (Risk management) 

Manajemen resiko yaitu ketidak pastian atau kerugian dalam usaha 

atau keuangan. Adanya resiko tidak dapat dihindari melainkan unntuk 

dikelola supaya tidak berdampak pada yang lain. 

2) Financial Behavour 

Financial behavour merupakan pembentuk situasi keuangan dan 

kesejahteraan baik dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Hal ini 

penting untuk menilai perilaku keuangan yang berkaitan dengan 

pengendalian, penganggaran, pengelolaan dan perencanaan keuangan. 

Menurut Dwiatanti (2017), financial behavour individu dapat dilihat dari 

beberapa aspek berikut :  

a) Anggaran arus kas (Cash flow budget) 

Cash flow budget yaitu kemampuan yang dimiliki individu untuk 

membayar seluruh pembiayaan konsumsi yang di butuhkan sebagai 

penyeimbang anntara pengeluaran dan pemasukan. 

b) Anggaran kredi (Credit budget) 

Credit budget yaitu kemampuan untuk mengunakan utang untuk 

menghindari ketidakmapuan dalam mebayar utang atau kebangkrutan. 
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c) Anggaran asuransi dan investasi (insurance and Investment 

budget) 

Insurance and Invesment budget adalah kemampuan yang 

digunakan untuk membiayai masalah yang  tidak terduga dimasa yang 

akan dating guna memperoleh manfaat dimasa mendatang. 

3) Financial Attitude 

Financial Attitude merupakan sikap yang dimilki setiap orang dalam 

menggunakan keuangan secara bijak untuk kesejahteraan dimasa yang 

akan dating. Furnham dalam (Herdjino, Irine, & Damanik, 2016) membagi 

financial attitude ke dalam 6 konsep sebagai berikut :  

a) Obsession yaitu pengelolaan keuangan yang bijak dapat dilihat dari 

pola pikir individu terhadap uang dan konsep individu tentang 

masa mendatang. 

b) Power yaitu kekuatan uang sebagai bagian terpenting dalam 

kehidupan guna memenuhi kebutuhan serta penyelesaian masalah 

yang berkaitan dengan keuangan. 

c) Effort yaitu hasil yang diperoleh oleh individu atas usaha yang 

telah dikerjakannya. 

d) Inadequacy yaitu adanya anggapan individu yang selalu merasa 

tidak cukup dengan uang yang dimiliki saat ini. 

e) Retention yaitu sikap individu yang memiliki kecenderungan untuk 

menghemat uang atau menggunakan uang untuk hal yang penting 

dan tidak berniat untuk menghabiskan uang. 
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f) Security yaitu bahwa uang yang dimiliki tidak harus ditabung dan 

investasi namun hanya untuk disimpan sendiri sebagai rasa aman. 

2.1.4 Pengetahuan Sektor Jasa Keuangan 

Hasil survei Nasional Literasi Keuangan (SNLKI) pada 2017 

menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki pengetahuan mengenai pentingnya 

Lembaga jasa keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan. 

1) Pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan  

Langkah dasar yang harus dimiliki seseorang mengenai literasi keuangan 

yaitu memiliki pengetahuan jasa keuangan yang terdiri dari perbankan, 

asuransi, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, dan 

yang lainnya. Adanya berbagai jasa di atas diharapkan masyarakat dapat 

membedakan antara jenis-jenis lembaga jasa keuangan formal dan informal 

serta yang berizin maupun tidak berizin. 

2) Pengetahuan mengenai produk dan layanan jasa keuangan  

Setelah seseorang mengenal lembaga jasa keuangan langkah selanjutnya 

adalah mengenal produk dan layanan jasa keuangan yang dimtawarkan oleh 

lembaga jasa keuangan tersebut. Terdapat 5 produk dan layanan jasa keuangan 

yang paling diminati oleh masyarakat pada tahun 2016 antara lain tabungan, 

transfer, asuransi, pinjaman dengan gadai, dan deposito. 

3) Pengetahuan mengenai karakteristik produk dan layanan jasa keuangan 

Langkah selanjutnya yaitu masyarakat juga harus mengetahui karakteristik 

dari produk dan jasa layanan Lembaga jasa keuangan tersebut. Karakteristik 
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tersebut meliputi manfaat, resiko, fitur, cara memperoleh, biaya, denda, hak 

dan kewajiban dari suatu produk dan layanan jasa keuangan. 

4) Keyakinan masyarakat terhadap Lembaga jasa keuangan  

Masyarakat perlu memiliki keyakinan terhadap Lembaga jasa keuangan 

sebagai perusahaan yang menawarkan produk dan jasanya. Sebelum 

menggunakannya. 

2.1.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Literasi Keuangan 

Menurut pendapat Potrich et al. (2015) pengelompokkan factor-factor 

yang mempengaruhi literasi keuangan antara lain : 

1) Jenis kelamin 

Nababan dan Sadalia (2012) menyatakan bahwa laki-laki cenderung 

memiliki literasi keuangan personal yang lebih tinggi dibandingkan 

perempuan. Laki-laki tidak banyak mempertimbangkan variabel-variabel yang 

berhubungan dengan keputusan investasinya, karena karakter laki-laki 

berbanding terbalik dengan perempuan yaitu sangat mandiri, tidak terlalu 

emosional, sangat logis, mudah membuat keputusan, sangat percaya diri, dan 

tidak terlalu membutuhkan rasa aman. Perempuan cenderung lebih berhati-hati 

dalam membuat keputusan keuangan. Ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih 

berani dalam mengambil keputusan mengenai keuangan dibandingkan 

perempuan. 

2) Usia  

Masyarakat dengan usia rata-rata 30-40 tahun lebih memiliki tingkat 

literasi yang tinggi jika dibandingkan dengan usia anak remaja. Pda usia 
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remaja lebih konsumtif yang menggunakan uang untuk memenuhi 

keinginannya bukan untuk kehidupan jangka panjang. 

3) Status perkawinan 

Seseorang yang belum menikah atau lajang lebih cenderung memiliki 

tingkat literasi keuangan yang rendah dibandingkan dengan orang yang sudah 

menikah. 

4) Tingkat Pendidikan 

Individu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung memiliki 

pengetahuan akan mengelola keuangan dengan baik berbeda dengan individu 

yang tidak berpendidikan tinggi, mereka kurang mengerti mengenai literasi 

keuangan yang baik. 

5) Pendapatan  

Tingginya tingkat pendapatan seseorang berpengaruh terhadap 

pemahaman mengenai literasi keuangan sedangkan rendahnya pendapatan 

seseorang cenderung memiliki literasi keuangan yang rendah pula. 

 

2.1.6 Indikator Literasi Keuangan 

Berdasarkan teori yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan bawa 

terdapat indikator dalam analisis tingkat literasi keuangan pada pengelolaan 

keuangan UMKM di Kota Cirebon. Indikator literasi keuangan peneliti fokuskan 

pada tiga komponen menurut Organization for Economics Cooperation and 

Development (OECD, 2015) yaitu financial knowledge, financial behavour, dan 

financial attitude. Ketiga komponen tersebut sesuai dengan keadaan lingkungan  
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pelaku UMKM di Kota Cirebon. Adapun rincian indikator yang digunakan 

peneliti merajuk pada penelitian yang dilakukan oleh Nababan dan sadalia (2013), 

Dwiatanti 2017, dan Furnham (2017) dalam Herdjino et al. (2016). Rincian 

indikator literasi keuangan yang akan digunakan peneliti dapat dilihat pada Tabel 

2.1. 

Tabel 2.1 Indikator Literasi Keuangan 

Indikator Descriptor 

Financial knowledge 

1) Pengetahuan dasar keuangan 

pribadi 

2) Manajemen keuangan 

3) Kredit dan utang 

4) Tabungan dan investasi 

5) Manajemen resiko 

Financial behavour 

1) Anggaran Arus kas 

2) Anggaran Kredit 

3) Anggaran asuransi dan Investasi 

Financial Attitude 

1) Obsession 

2) Power 

3) Effort 

4) Inadequacy 

5) Retention 

6) Security 

 

2.2 Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) 

2.2.1 Pengertian UMKM 

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2008 pasal 

1 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki beberapa point yang 

berkaitan dengan klasifikasi pengertian UMKM antara lain : 

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang.  
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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 perseorangan 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. 

Berdasarkan pengertian klasifikasi UMKM diatas dapat disimpulkan bahwa 

UMKM merupankan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria 

usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana diatur dalam undang-

undang. 

Tabel 2.2 Jenis-jenis Usaha dan Pendapatan 

Jenis Usaha Asset Omzet 

Usaha Mikro Maksimal 50 juta Maksimal 300 juta 

Usaha Kecil 50 juta – 500 juta 300 juta- 2,5 miliar 

Usaha Menengah 500 juta-10 miliar 2,5 miliar – 50 miliar 

Sumber : Otoritas jasa Keuangan, 2013 

2.2.2 Kriteria Batasan  

1. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS) memberi definisi UMKM 

berdasarkan penggunaan jumlah tenaga kerja pada setiap unit usaha, yaitu:  
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a) Usaha kecil merupakan unit usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 

5 sampai dengan 19 orang. 

b) Usaha menengah merupakan unit usaha yang memiliki tenaga kerja 20 

sampai dengan 99 orang. 

2. Kriteria menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 

2008 pasal 6 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki 

beberapa point tentang UMKM yang dibagi dalam beberapa kelompok 

berdasarkan asset yang dimiliki, sebagai berikut :  

1) Kriteria Usaha Mikro 

a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 

(tiga ratus juta rupiah). 

2) Kriteria usaha kecil  

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga 

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah). 

3) Kriteria usaha menengah  

a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 
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(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha; atau  

b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 

(dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). 

2.2.3 Karakteristik UMKM 

Menurut Bank Indonesia karakteristik UMKM dapat dijabarkan sebagai 

berikut :  

1) Usaha Mikro  

a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap; sewaktu-waktu dapat 

berganti. 

b. Tempat usahanya tidak selalu menetap; sewaktu-waktu dapat 

pindah tempat. 

c. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana 

sekalipun.  

d. Tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.  

e. Sumber daya manusia (pengusaha) belum memiliki jiwa wirausaha 

yang memadai.  

f. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.  

g. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah 

akses ke lembaga keuangan non bank.  

h. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas 

lainnya termasuk NPWP. 
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i. Contoh: Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di 

pasar. 

2) Usaha Kecil  

a. Jenis barang/komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap 

tidak gampang berubah.  

b. Lokasi/tempat usaha umumnya sudah menetap tidak 

berpindahpindah.  

c. Pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walau 

masih sederhana.  

d. Keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan 

keluarga.  

e. Sudah membuat neraca usaha.  

f. Sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP.  

g. Sumberdaya manusia (pengusaha) memiliki pengalaman dalam 

berwira usaha.  

h. Sebagian sudah akses ke perbankan dalam keperluan modal.  

i. Sebagian besar belum dapat membuat manajemen usaha dengan 

baik seperti business planning.  

j. Contoh: Pedagang di pasar grosir (agen) dan pedagang pengumpul 

lainnya. 

3) Usaha Menengah 

a. Memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, dengan 

pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian 

pemasaran dan bagian produksi.  

b. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem 

akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan untuk auditing dan 

penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.  
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c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi 

perburuhan.  

d. Sudah memiliki persyaratan legalitas antara lain izin tetangga.  

e. Sudah memiliki akses kepada sumber-sumber pendanaan 

perbankan.  

f. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih 

dan terdidik.  

g. Contoh: Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan 

marmer buatan. 
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2.3 Penelitian Terdahulu 

No Penulis dan Judul Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

1.  

Penelitian (Diana 

Djuwita dan Ayus 

Ahmad Yusuf, 

2018) berjudul 

Tingkat Literasi 

Keuangan Syariah 

Di Kalangan 

UMKM dan 

Dampaknya 

Terhadap 

Perkembangan 

Usaha  

lokasi, usia, jenis 

kelamin, 

pendidikan, jenis 

usaha, lama 

usaha, modal 

awal, sumber 

modal, 

pendapatan, dan 

jumlah karyawan. 

Penelitian 

kuantitatif 

dengan 

menggunakan 

regresi linear 

sederhana.  

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa tingkat 

literasi keuangan syariah 

dikalangan pedagang sector 

non-formal dikawasan 

masjid raya At-Taqwa 

termasuk dalam kategori 

less literate. Berdasarkan 

pengujian statistic diperoleh 

hasil penelitian yang 

menunjukan bahwa factor 

lokasi, usia, jenis kelamin, 

pendidikan, jenis usaha, 

lama usaha, modal awal, 

sumber modal, pendapatan, 

jumlah karyawan memiliki 

pengaruh terhadap financial 

knowledge serta hanya 

variable financial behavior 

saja yang mempengaruhi 

perkembangan usaha para 

pedagang kaki lima. 

2.  

Penelitian (Rika 

Desiyanti,2016) 

berjudul Literasi 

dan Inklusi 

Keuangan Serta 

Indeks Utilitas 

UMKM di Padang 

Indeks utilitas dan 

inklusi keuangan 

Kualitatif 

deskriptif 

Hasil dari penelitian ini 

adalah UMKM yang telah 

melakukan pencatatan 

keuangan 70%. UMKM 

yang telah menyusun 

rencana keuangan sesuai 

tujuan 64%. UMKM yang 

telah menyusun alokasi 

anggaran secara ideal 29%. 

UMKM yang mempunyai 

uang masuk lebih besar dari 

uang keluar 76%. UMKM 

yang mempunyai cicilan 

utang lebih kecil dari 

pemasukan 78% . UMKM 

yang telah 

mencatat/menghitung 

barang dan utang 56%. 
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UMKM yang memiliki dana 

tunai untuk pengeluaran 

mendadak 48%. UMKM 

yang menyisihkan uang 

setiap bulannya 41%. 

UMKM Memisahkan uang 

usaha dengan uang keluarga 

57%. UMKM menggunakan 

produk dan jasa keuangan 

53%. Produk keuangan yang 

paling tinggi nilai Indeks 

Utilitasnya adalah produk 

keuangan perbankan 

(dominan menabung), dan 

yang paling rendah adalah 

produk keuangan pasar 

modal 

3.  

Penelitian (Ita 

Yustian, 2017) 

berjudul Pengaruh 

Analisis 

Pengelolaan 

Keuangan Usaha 

Mikro Kecil Dan 

Menengah 

Pengelolaan 

Keuangan 

Analisis 

deskriptif 

kualitatif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

UMKM sudah menerapkan 

pengelolaan keuangan yaitu 

pencatatan dan penggunaan 

anggaran, pelaporan dan 

pengendalian. Pengelolaan 

keuangan serinf diterapkan 

yaitu pencatatan dan 

penggunaan anggaran. 

4.  

Penelitian ( Sri 

Lestari, 2015) 

berjudul Literasi 

Keuangan Serta 

Penggunaan 

Produk Dan Jasa 

Lembaga 

Keuangan 

Melek angka,  

pengetahuan yang 

memadai, 

kurangnya sastra 

dan tidak 

memiliki 

pengetahuan 

Analisis 

deskriptif 

dengaan 

metode 

kualitatif 

bahwa indeks literasi 

keuangan lembaga 

keuangan yang ada di 

Indonesia pada siswa FEB 

Unsoed masih rendah hanya 

$ 4,76 untuk siswa yang 

melek huruf dengan baik 

dan sebesar 95,24% pada 

produk dan layanan 

perbankan. Penyebab dan 

hambatan tinggi terhadap 

rendahnya indeks Literasi 

Keuangan dan produk-

produk utilitas dan jasa 

keuangan di antara 

mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis 
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UNSOED adalah: tidak 

mendapatkan pendidikan 

keuangan keluarga sebagai 

seorang anak (80%), tidak 

diajarkan secara formal 

pendidikan sebagai seorang 

anak (77%), tidak 

mendapatkan materi dan 

pemahaman mendalam 

tentang subyek diperoleh 

selama penelitian (70%), 

dan dana terbatas yang 

diterima dari orang tua dan 

oleh karena itu tidak dapat 

digunakan untuk 

berinvestasi dalam produk 

dan layanan lembaga 

keuangan (93%). Oleh 

karena itu, otoritas jasa 

keuangan perlu lebih 

intensif dalam menyebarkan 

program literasi keuangan 

untuk siswa dengan 

melakukan kegiatan 

sosialisasi secara terus 

menerus. Sementara 

Program perlu 

meningkatkan pembelajaran 

keuangan dengan inovasi 

pembelajaran, 

mengidentifikasi mata 

pelajaran yang relevan 

dengan materi Literasi 

Keuangan, menentukan 

metode pengajaran yang 

tepat dan meninjau kembali 

kurikulum. 

5.  Penelitian ( Indah 

Asrowati) 

berjudul Analisis 

Faktor Pengaruh 

Literasi Keuangan 

Terhadap Pelaku 

Umkm Kota 

Makassar (Studi 

Jenis kelamin, 

tingkat 

pendidikan, dan 

tingkat 

pendapatan 

Analisis data 

menggunakan 

metode 

regresi linear 

berganda 

Tingkat literasi keuangan di 

kota makassar dalam 

kategori rendah, tidak 

adanya pengaruh antara 

jenis kelamin terhadap  

tingka literasi keuangan, 

adanya pengaruh antara 

pendidikan terakhir terhadap 
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Kasus Pasar 

Sentral) 

tingkat literasi keuangan, 

tidak adanya pengaruh 

antaraomset perbulan 

(pendapatan) terhadap 

tingkat literasi keuangan,  

adanya pengaruh produk 

investasi terhadap literasi 

keuangan,  adanya pengaruh 

produk perbankan 

menabung dan meminjam 

terhadap tingkat literasi 

keunagan,  adanya pengaruh 

asuransi terhadap tingkat 

literasi keuangan pelaku 

UMKM kota Makassar 

6.  

Penelitian (Susie 

Suryani, Surya 

Ramadhan 2017) 

berjudul Analisis 

Literasi Keuangan 

Pada Pelaku 

Usaha Mikro Di 

Kota Pekanbaru 

Gender, usia, 

tingkat 

pendidikan, dan 

tingkat 

pendapatan 

Metode 

penelitian 

yangdigunaka

n dalam 

penelitian ini 

adalah metode 

survey dengan 

menggunakan 

kuisioner 

yang sudah 

dilakukan uji 

validitasnya. 

Selanjutnya 

dilakukan 

analisis 

deskriptif 

untuk 

menggambark

an tingkat 

literasi 

keuangan 

pelaku 

UMKM 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat 

literasi keuangan pelaku 

UMKM adalah sedang 

(57,9%). Variabel yang 

mempengaruhi tingkat 

literasi keuangan pelaku 

usaha adalah perbedaan 

pendidikan dan pendapatan. 

Sedangkan perbedaan 

gender dan usia tidak 

berpengaruh terhadap 

tingkat literasi keuangan 

para pelaku UMKM. 

7.  Penelitian ( 

Anifatul Hafifah, 

2019) berjudul 

Literasi Keuangan 

Pada Pelaku 

Usaha Mikro 

financial 

knowledge, 

financial skills, 

financial 

behavior, 

financial attitude 

Metode yang 

digunakan 

dalam 

penelitian ini 

adalah 

deskriptif 

Dari lima variabel memiliki 

hubungan antara variabel 

yang satu dengan variabel 

lainya, semakin baik nilai 

financial knowledge, 

financial skills, financial 
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Kecil Dan 

Menengah 

(Umkm) Di 

Kecamatan 

Ambulu 

Kabupaten 

Jember 

dan kinerja 

keuangan 

kuantitatif behavior, financial attitude 

dan kinerja keuangan maka 

semakin tinggi nilai tingkat 

literasi keuangan yang 

dimiliki UMKM perempuan 

di Kecamatan Ambulu. 

Tingkat literasi keuangan 

UMKM perempuan di 

Kecamatan Ambulu berada 

di tingkat menengah oleh 

karena itu peneliti ingin 

meningkatkan literasi 

keuangan UMKM 

perempuan di Kecamatan 

Ambulu agar semakin baik 

dalam mengelola usaha 

yang dimiliki, baik dari 

pengetahuan keuangan, 

kemampuan mengelola 

keuangan , perilaku 

keuangan, sikap keuangan 

dan kinerja keuangannya. 

8.  Peneltian 

(Rochmi 

Widayanti, Ratna 

Damayanti, 

Fithria Marwanti, 

2017) berjudul 

Pengaruh 

Financial Literacy 

Terhadap 

Keberlangsungan 

Usaha (Business 

Sustainability) 

Pada UMKM 

Desa Jatisari 

keberlangsungan 

usaha 

penelitian 

kuantitatif, 

dengan 

menggunakan 

regresi lineir 

sederhana 

financial literacy 

memberikan pengaruh 

terhadap business 

sustainability sebesar 28,9 

%. Hal ini menunjukkan 

bahwa financial literacy 

atau pengetahuan keuangan 

yang dimiliki pelaku usaha 

UMKM di Jatisari penting 

dalam mendukung 

keberlangsungan usahanya. 

9.  
Penelitian (Sri 

Lestari, 2015) 

berjudul Literasi 

Keuangan Serta 

Penggunaan 

Produk Dan Jasa 

Lembaga 

Literasi keuangan  
Kualitatif 

deskriptif 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa indeks 

literasi keuangan lembaga 

keuangan yang ada di 

Indonesia pada siswa FEB 

Unsoed masih rendah hanya 

$ 4,76 untuk siswa yang 

melek huruf dengan baik 
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Keuangan dan sebesar 95,24% pada 

produk dan layanan 

perbankan. Penyebab dan 

hambatan tinggi terhadap 

rendahnya indeks Literasi 

Keuangan dan produk-

produk utilitas dan jasa 

keuangan di antara 

mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis 

UNSOED adalah: tidak 

mendapatkan pendidikan 

keuangan keluarga sebagai 

seorang anak (80%), tidak 

diajarkan secara formal 

pendidikan sebagai seorang 

anak (77%), tidak 

mendapatkan materi dan 

pemahaman mendalam 

tentang subyek diperoleh 

selama penelitian (70%), 

dan dana terbatas yang 

diterima dari orang tua dan 

oleh karena itu tidak dapat 

digunakan untuk 

berinvestasi dalam produk 

dan layanan lembaga 

keuangan (93%). 

10.  
Penelitian (Amin 

Hidayat, 2017) 

berjudul Peran 

OJK (Otoritas 

Jasa Keuangan) 

dalam 

Meningkatkan 

Literasi Keuangan 

pada Masyarakat 

Terhadap 

Lembaga Jasa 

Keuangan (Studi 

Kasus di Kantor 

OJK Purwokerto) 

Pengetahuan 

keuangan dan 

pengelolaan 

keuangan 

Kualitatif 

deskriptif 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

sebagai faktor pendukung 

untuk meningkatkan tingkat 

literasi keuangan menurut 

OJK Purwokerto dapat 

dilakukan dengan cara 

sosialisasi dan edukasi, 

seminar, lomba, cerdas 

cermat, pasar keuangan 

rakyat, kuliah umum, press 

conference, jalan sehat, 

kunjungan, pasar keuangan 

syariah, training of trainer, 

gerakan inklusi keuangan, 

talkshow, dan focus group 
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discussion. 

11.  

Penelitian (Indah 

Asrowati, 2018) 

berjudul Analisis 

Faktor Pengaruh 

Literasi Keuangan 

Terhadap Pelaku 

UMKM Kota 

Makassar 

Jenis kelamin, 

pendidikan, 

omset, investasi, 

penggunaan 

produk perbankan 

dan asuransi 

Analisis 

regresi linear 

berganda 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan tingkat literasi 

keuangan di kota makassar 

dalam kategori rendah, tidak 

adanya pengaruh antara 

jenis kelamin terhadap  

tingka literasi keuangan, 

adanya pengaruh antara 

pendidikan terakhir terhadap 

tingkat literasi keuangan, 

tidak adanya pengaruh 

antaraomset perbulan 

(pendapatan) terhadap 

tingkat literasi keuangan,  

adanya pengaruh produk 

investasi terhadap literasi 

keuangan,  adanya pengaruh 

produk perbankan 

menabung dan meminjam 

terhadap tingkat literasi 

keunagan,  adanya pengaruh 

asuransi terhadap tingkat 

literasi keuangan pelaku 

UMKM Kota Makassar. 

12.  

Penelitian ( Mitha 

Sari, 2019) 

berjudul Analisis 

Tingkat Literasi 

Keuangan Pada 

Umkm 

Perempuan 

Bidang Fashion 

Di Unit Pasar 

Kencong Baru 

Financial 

knowledge, 

financial skill, 

financial 

behaviour, kinerja 

keuangan dan 

financial attitude 

Analisis data 

menggunakan 

analisis 

deskriptif 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pengetahuan keuangan 

berada pada 69% dan 

termasuk dalam kategori 

sedang. Keterampilan 

keuangan memiliki 

persentase 67% dan 

termasuk dalam kategori 

sedang. Perilaku keuangan 

memiliki persentase 61% 

yang termasuk dalam 

kategori sedang. Kinerja 

keuangan memiliki 

persentase 60% dan 

termasuk dalam kategori 

sedang dan sikap keuangan 

berada pada posisi 74% 

yang termasuk dalam 
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kategori sedang. 

13.  

Penelitian 

(Potrich et al, 

2015) berjudul 

Determinants of 

Financial 

Literacy: Analysis 

of The Influence 

of Socioeconomic 

and Demographic 

Variables 

Jenis kelamin, 

status 

perkawinan, 

anggota keluarga, 

pekerjaan, usia, 

tingkat 

pendidikan ayah, 

tingkat 

pendidikan ibu, 

pendapatan 

individu dan 

pendapatan 

keluarga 

Analisis data 

statistic 

deskriptif dan 

teknik analisis 

multivariat 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa laki-

laki yang memiliki anggota 

keluarga/tanggungan, 

memiliki tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi, 

penghasilan individu serta 

tingkat keluarga mereka 

yang lebiih cenderung 

menjadi anggota kelompok 

dengan tingkat melek 

finansial yang tinggi. 

Selanjutnya, ditemukan 

bahwa sebagian besar 

responden (67,1%) 

digolongkan memiliki 

tingkat literasi keuangan 

yang rendah 

14.  

Penelitian ( Gesti 

Memarista, 2016) 

berjudul 

Measuring The 

Entrepreneur’s 

Financial 

Knowledge: 

Evidence From 

Small Medium 

Enterprises In 

Surabaya 

Pemahaman 

system 

menejemen 

keuangan. 

Analisis 

faktor 

eksplorasi 

untuk 

mengidentifik

asi hubungan 

antara 

variabel 

manifes 

(atribut) atau 

variabel 

indikator 

untuk 

membangun 

konstruk 

(faktor) 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada 

enam faktor yang dapat 

mengukur pengetahuan 

keuangan. Setiap faktor 

akan terdiri dari beberapa 

atribut untuk membangun 

konstruk atau faktor. Factor 

pertama adalah sistem 

manajemen keuangan 

fungsional yang terdiri 

pemahaman perencanaan 

bisnis, penyusunan 

anggaran, rekaman aset, 

rekaman utang, rekaman 

modal, rekaman penjualan, 

rekaman biaya, laba atau 

merekam kerugian, 

merekam transaksi bisnis, 

pembukuan transaksi, dan 

analisis laporan keuangan. 

Faktor kedua adalah 

teknologi informasi bisnis 

yang terdiri dari 

penggunaan komputer untuk 
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bisnis, merekam melalui 

komputer, kepemilikan 

email, akses internet, 

halaman web kepemilikan, 

dan sistem bisnis online. 

Factor ketiga adalah 

manajemen risiko yang 

terdiri pemahaman 

pengaturan keuangan 

tujuan, analisis rasio 

keuangan, dan kepemilikan 

asuransi. Factorke empat 

mendanai keputusan yang 

terdiri dari pribadi 

kepemilikan rekening bank, 

kepemilikan rekening bisnis 

perbankan, pribadi 

kepemilikan kartu kredit, 

kepemilikan kartu kredit 

untuk bisnis, serta 

kepemilikan kartu kredit 

untuk bisnis pribadi dan. 

Factor kelima merupakan 

hambatan keuangan yang 

terdiri dari pemahaman 

analisis kerugian keuangan 

dan analisis kesulitan 

keuangan. Factor keenam 

adalah kekuatan keuangan 

yang terdiri dari 

pemahaman pengusaha 

dalam menganalisis 

pertumbuhan bisnis dan 

bisnis keuntungan 

15.  
Penelitian (Bire et 

al, 2019) berjudul 

The Effect of 

Financial 

Literacy towards 

Financial 

Inclusion through 

Financial 

Training 

Literasi keuangan Analisis jalur  

Hasil analisis menunjukkan 

bahwa literasi keuang an 

telah memiliki dampak 

langsung dan signifikan 

terhadap inklusi 

keuangannya. Kontribusi 

untuk pelatihan keuangan 

adalah 33%. Di sisi lain, 

kontribusi literasi keuangan 

terhadap inklusi adalah 

32%. Selanjutnya, pelatihan 
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keuangan telah memediasi 

hubungan antara literasi 

keuangan dan inklusi 

keuangan. Itu presentasi 

adalah 11%. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa di 

masa depan, itu perlu untuk 

meningkatkan frekuensi 

pelatihan keuangan bagi 

para pelaku UMKM di kota 

Kupang, Indonesia. 

Pelatihan harus dilakukan 

untuk meningkatkan inklusi 

keuangan di Indonesia 

memahami pengetahuan 

produk keuangan. Sejak 

penelitian saat ini hanya 

memeriksa literasi 

keuangan, inklusi keuangan, 

dan pelatihan keuangan, itu 

menyarankan agar 

penelitian masa depan dapat 

memeriksa aspek lain 

seperti transparansi, 

akuntabilitas, dan kualitas 

laporan keuangan. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Menurut Hudson dan Bush(widayati,2012) mengartikan bahwa literasi 

keuangan sebagai kemampuan untuk memahami kondisi keuangan serta konsep-

konsep keuangan dan untuk merubah pengetahuan itu secara tepat kedalam 

perilaku. Menurut lembaga Otoritas Jasa Keuangan (2013) menyatkan bahwa 

secara defenisi literasi diartikan sebagai kemampuan memahami, jadi literasi 

keuangan adalah kemampuan mengelola dana yang dimiliki agar berkembang dan 

hidup bisa lebih sejahtera dimasa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa 

literasi keuangan adalah pengetahuan individu tentang keuangan dan kemampuan 
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individu untuk membuat keputusan keuangan yang efektif. Pengetahuan mengacu 

pada apa yang diketahui individu tentang masalah keuangan pribadi, yang diukur 

dengan tingkat pengetahuan mereka tentang berbagai konsep keuangan pribadi 

(Marsh, 2006).  

Financial knowledge, adalah penguasaan seseorang atas berbagai hal 

tentang dunia keuangan (Kholilah dan Iramani, 2013). Financial behavior adalah 

kemampuan seseorang dalam mengatur yaitu perencanaan, penganggaran, 

pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana 

keuangan sehari-hari (Kholilah dan Iramani, 2013). Munculnya financial 

behavior, merupakan dampak dari besarnya hasrat seseorang untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatan yang diperoleh (Kholilah 

dan Iramani, 2013). Sikap mengacu pada bagaimana seseorang merasa tentang 

masalah keuangan pribadi, yang diukur dengan tanggapan atas sebuah pernyataan 

atau opini (Marsh, 2006). Pankow (2003), mendefinisikan financial attitude 

sebagai keadaan pikiran, pendapat serta penilaian tentang keuangan. Adapun 

bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan wawancara dan penyebaran 

kuisioner pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di beberapa 

kecamatan di Kota Cirebon waktu penelitian akan dimulai pada bulan November 

2019 sampai Januari 2020. 

  

Tingkat Literasi Keuangan UMKM Kota 

Cirebon  

Literasi Keuangan 

1. Financial Knowledge 

2. Financial Behavior 

3. Financial Attitude 

Sedang Rendah Tinggi 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Literasi 

Keuangan UMKM Kota Cirebon” maka dapat disimpulkan sebagai berikut :  

a. Karakteristik responden Pemilik UMKM Kota Cirebon dari sisi jenis kelamin 

didominasi oleh responden perempuan dengan jumlah responden berjumlah 58 

orang dan laki-laki berjumlah 39 orang, dari sisi riwayat Pendidikan terakhir 

didominasi oleh tamatan SMA/MA/SMK dengan jumlah 41 orang dan 

Pendidikan terakhir Sarjana berjumlah 37 orang. Dari sisi usia responden 

didominasi oleh usia 31 – 40 tahun dengan jumlah responden 57 orang dan  

usia 20 – 30 tahun berjumlah 23 orang. Dari sisi lama usaha didominasi oleh 

Usaha antara rentang 3 – 10 tahun berjumlah 58 usaha. Dari sisi omset 

pertahun didominasi oleh usaha dengan omset < Rp. 300.000.000 berjumlah 

73 usaha mikro. Dari sisi jumlah karyawan didominasi oleh jumlah karyawan 

< 10 yaitu sebanyak 94 responden. Dari sisi kemitraan dengan Lembaga 

keuangan mayoritas responden bermitra dengan Lembaga keuangan yaitu 

sebanyak 51 responden yang bermitra dengan Lembaga keuangan. Sedangkan 

dari sisi jenis usaha didominasi oleh jenis usaha Industri. 

b. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar pelaku UMKM di Kota Cirebon sudah mendaftar dan 

menggunakan produk-produk dan layanan lembaga jasa keuangan. Produk dan 

layanan lembaga jasa keuangan yang paling sering digunakan oleh pelaku 

UMKM di kota Cirebon adalah tabungan, transfer dan pinjaman kredit. 
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c. Tingkat literasi keuangan pelaku UMKM di Kota Cirebon tergolong kedalam 

kategori sufficient literate dengan tingkat sedang nilai rata-rata sebesar 74% 

yang berarti pelaku UMKM memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang 

lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan termasuk fitur manfaat 

dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk jasa keuangan.  

5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang diperoleh mengenai “Literasi Keuangan UMKM 

Kota Cirebon” maka dalam memperbaiki kekurangan, peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut :  

a. Bagi pelaku UMKM  

1. Seharusnya kemampuan yang dimiliki pelaku UMKM mengenai literasi 

keuangan diimbangi dengan pengetahuan keyakinan akan produk-produk 

layanan jasa lembaga keuangan sehingga dapat digunakan untuk 

mengambil keputusan secara efektif serta memahami akan fitur, manfaat, 

resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa lembaga keuangan dan 

juga memiliki keterampilan dalam menggunakannya. 

2. Hendaknya dalam mengelola keuangan, pelaku UMKM harus lebih 

optimal serta dalam penerapannya harus secara mendetail tidak asal-

asalan agar dalam mengatur keuangan hasilnya dapat maksimal. 

3. Seharusnya pelaku UMKM harus lebih aktif dalam mencari tahu 

informasi terkait produk dan layanan lembaga jasa keuangan agar tidak 

sebatas menggunakan produk perbankan saja serta mesin EDC lebih 

ditingkatkan lagi untuk mempermudah transaksi jual beli. 
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b. Bagi DPKUMKM Kota Cirebon hendaknya lebih aktif dalam hal edukasi 

dan kunjungan pasar. Kegiatan pelatihan atau workshop terkait pengelola 

keuangan akan sangat membantu meningkatkan pengetahuan dan 

kemampuan pengelolaan keuangan pemilik UMKM.   
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