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  BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang 

dipergunakan untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha 

Mikro, Kecil dan Menengah. Pengertian-pengertian UMKM tersebut 

adalah : 

a.  Usaha Mikro 

Kriteria kelompok Usaha Mikro adalah usaha produktif 

milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang ini. 

b.  Usaha Kecil 

Kriteria 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. 
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c. Usaha Menengah 

Kriteria 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. 

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 

tanggal 29 Januari 2003 UMKM dapat diartikan sebagai berikut : 

a.  Usaha Mikro 

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau 

perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 

100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun.Usaha mikro dapat 

mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp.50.000.000. 

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut : 

1. Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu 

dapat berganti. 

2. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah 

tempat. 

3. Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, 

dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha. 
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4. Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, 

umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang 

memadai. 

5. Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal 

rentenir 

6. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas 

lainnya termasuk NPWP. 

7. Tenaga kerja atau karyawan yang dimilki kurang dari 4 orang. 

b. Usaha kecil 

Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah 

usaha produktif yang berskala kecil dan memilki kekayaan bersih 

paling banyak Rp. 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan 

tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 

1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank diatas 

Rp.50.000.000 sampai Rp 500.000.000 Juta. 

Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain : 

1. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan 

sudah ada pengalaman usahanya, 

2. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/ manajemen 

keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah 

mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat 

neraca usaha, 
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3. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas 

lainnya,termasuk NPWP, 

4.  Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun 

belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan 

proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan 

jasa konsultasi/ pendampingan, 

5. Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5-19 orang. 

c.  Usaha Menengah 

Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 

1999, usaha menengah adalah Usaha bersifat produktif yang memenuhi 

kriteria kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 (dua ratus juta 

rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000 

(sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha. 

Ciri-ciri usaha menengah yaitu : 

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih 

baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas 

yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan 

bagian produksi; 

2. 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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3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, 

telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll; 

4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, 

izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll; 

5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; 

6. Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih 

dan terdidik. 

2. Sektor Informal 

Sektor informal merupakan bagian dari usaha kecil dan 

mikro. Sektor informal  Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia No.25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan mengatakan 

bahwa usaha Sektor Informal  adalah kegiatan orang perseorangan atau 

keluarga atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk 

melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, 

dan tidak berbadan hukum. 

Ciri utama sektor informal tidak adanya bantuan atau proteksi 

ekonomi. Bantuan ekonomi dapat timbul, misalnya, karena adanya 

perserikatan buruh, pemberian kredit dengan bunga yang relatif murah, 

perlindungan dan perawatan bekerja, hak cipta. Tidak adanya bantuan, 

di sini, dalam arti accessability dan bukan sekedar kemudahan 

(fasilitas), tapi tidak ada access maka usaha dalam sektor informal. Ciri 

sektor informal yang juga sering dijumpai adalah bervariasinya jam 

kerja. Hal ini disebabkan karena tiadanya perjanjian kerja untuk jangka 
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waktu yang lama dan atau banyaknya pekerja mandiri di sektor informal 

ini. Di sektor informal biasanya perputaran pekerjaan (job turnover) 

juga tinggi. Masuk ke sektor ini sangat mudah, karena usaha di sektor 

ini tidak membutuhkan modal (uang dan fisik ) yang besar, tidak 

meminta keterampilan yang tinggi, dapat menggunakan bahan setempat, 

dan permintaan yang selalu ada akan barang / jasa yang dihasilkan 

sektor informal (Nasution, 2015). 

Ciri sektor informal di Indonesia antara lain : 

a. Kegiatan usaha tidak terorgansir secara baik karena unit usaha 

timbul tanpa menggunakan fasilitas atau kelembagaan yang 

tersedia secara formal.  

b. Pada umumnya unit usaha tidak memiliki izin usaha 

c. Pola kegitan usaha tidak teratur dengan baik, dalam arti lokasi 

maupun kerja 

d. Pada umumnya kebijakan pemerintah untuk membantu 

golongan ekonomi lemah tidak sampai ke sektor ini. 

e. Unit usaha berganti-ganti dari satu subsektor ke subsektor lain. 

f. Teknologi yang masih digunakan cukup sederhana. 

g. Modal dan perputaran usaha relatif kecil, sehinggga skala 

operasinya kecil juga. 

h. Dalam menjalankan usaha tidak diperlukan pendidikan formal, 

sebagian besar hanya diperoleh dari pengalaman sambil 

bekerja. 

Pengaruh Literasi Keuangan... Dini Fatiharani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



19 
 

i. Pada umumnya unit usaha termasuk kelompok one man 

enterprise dan kalau memiliki pekerja biasanya berasal dari 

keluarga sendiri (Dewa Made, 2015). 

3. Keputusan Mengambil Kredit Usaha 

a. Pengertian Keputusan 

Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal 

dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada 

terbentuknya kesumpulan atau rekomendasi. Rekomendasin itulah 

yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis 

dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya 

pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang 

dihasilkan tersebut dapat kekeliruan atau adanya kesalahan-

kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam 

melakukan pengkajian masalah (Fahmi, 2016;2). 

Menurut Kotler (2009;184) mengemukakan bahwa 

keputusan adalah sebuah proses pendekatan penyelesaian masalah 

yang terdiri dari pengenalan masalah, mencari informasi, beberapa 

penilaian alternatif, membuat keputusan membeli dan perilaku 

setelah membeli yang dilalui konsumen. 

Teori keputusan merupakan pendekatan analitik untuk 

memilih alternatif terbaik atau cara terbaik untuk bertindak. Ini 

digunakan secara luas bukan saja didalam manajemen produksi dan 

operasional seperti analisis produk baru, tetapi juga digunakan untuk 
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analisis apa saja yang berkaitan dengan pengambilan keputusan 

manajerial.  

Dalam teori pengambilan keputusan dilakukan 

pengklasifikasian keputusan pada dua jenis, yaitu keputusan yang 

terpogram dan tidak terpogram. Setiap keputusan tersebut memiliki 

perbedaanya masing-masing. Untuk lebih detailnya berikut 

penjelasannya : 

a. Keputusan Terprogram 

Dianggap suatu keputusan yang dijalankaa secara rutin saja, 

tanpa ada persoalan-persoalan yang bersifat krusial. Karena 

setiap pengambilan keputusan yang dilakukan hanya berusaha 

membuat pekerjaan yang terkerjakan berlangsung secara baik dan 

stabil. 

b. Keputusan yang tidak terprogram 

Keputusan yang tidak terprogram biasanya diambil dalam 

usaha memecahkan masalah-masalah baru yang belum pernah 

dialami sebelumnya, tidak bersifat repetitif, tidak terstruktur, dan 

sukar mengenali bentuk ,hakikat dan dampaknya. Karena itu 

Ricky W. Griffin mendefinisikan keputusaan tidak terprogram 

adalah keputusan yang secara relatif dan tidak terstruktur dan 

muncul lebih jarang daripada suatu keputusan yang terprogram 

(Fahmi, 2016;3-4) 
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b. Pengertian Kredit 

Menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998, 

kredit adalah penyaluran uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam 

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak 

peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan 

pemberian bunga. 

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 14/1967 pasal 1 ayat 

c, yang dimaksud dengan kredit ialah: “Penyediaan uang atau tagihan-

tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan 

pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana, 

pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan’. 

Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan 

itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank  dan pihak 

meminjam. Pihak meminjam berkewajiban melunasi hutangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah 

ditentukan (Suyatno, 2016) . 

Adapun pengertian kredit yang lain adalah penyediaan 

uang/tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

persetujuan kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan 

pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan 

dengan jumlah bunga sebagai imbalan. Dalam praktek sehari–hari 

Pengaruh Literasi Keuangan... Dini Fatiharani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



22 
 

pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik 

dibawah tangan maupun secara materil. Dan sebagai jaminan 

pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan 

menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan 

kebendaan.  Keputusan pengambilan kredit merupakan suatu tindakan 

keputusan untuk mengambil suatu kepercayaan (kredit) yang 

diberikan oleh suatu lembaga (bank) dengan syarat yang telah 

disepakati. Keputusan pengambilan kredit mempunyai arti penting 

bagi suatu bank karena perkreditan merupakan salah satu penyaluran 

dana oleh bank ke sektor-sektor yang produktif sebagai usaha pokok 

perbankan (Jopie Jusuf, 2014).. 

Dari beberapa pengertian tentang kredit yang telah 

dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan antara pihak bank dengan pihak peminjam 

dengan suatu janji bahwa pembayarannya akan dilunasi oleh pihak 

peminjam sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati beserta 

besarnya bunga yang telah ditetapkan. 

c. Keputusan Mengambil Kredit 

Keputusan pengambilan kredit merupakan sebuah proses 

keputusan dalam mengambil kredit pada suatu lembaga keuangan 

yang dimulai dari pengenalan masalah, pencarian informasi, penilaian 

alternatif, membuat keputusan, dan akhirnya didapatkan perilaku 
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setelah mengambil kredit yaitu puas atau tidak puas atas suatu produk 

tersebut (Kotler, 2009: 184). 

Keputusan pengambilan kredit merupakan suatu tindakan 

keputusan untuk mengambil suatu kepercayaan (kredit) yang 

diberikan oleh suatu lembaga (bank dan non bank) dengan syarat yang 

telah disepakati. Keputusan pengambilan kredit mempunyai arti 

penting bagi suatu lembaga keuangan karena perkreditan merupakan 

salah satu penyaluran dana oleh lembaga keuangan ke sektor-sektor 

yang produktif sebagai usaha pokok lembaga keuangan ( Kurniawan, 

Suryoko dan Listyarini, 2016). Teori yang mendasari keputusan 

pengambilan kredit adalah pecking order theory. Teori ini 

menjelaskan bahwa perusahaan/perorangan mempunyai urutan 

preferensi dalam memilih sumber pendanaan dengan 

mempertimbangkan biaya termurah dan risiko paling kecil.  

Pentingnya Keputusan Nasabah dalam Mengambil Kredit, 

sangatlah penting sebelum nasabah mengambil kredit pada bank 

maupun lembaga keuangan non lainnya. Keputusan bermaksud agar 

tidak adanya hambatan baik yang besar maupun yang kecil, sehingga 

perlu diambil suatu keputusan. Keputusan yang diambil dapat saja 

menimbulkan efek dan memunculkan masalah pada bidang yang lain, 

sehingga saat mengambil keputusan harus cermat dalam hal seperti ini 

agar kerja organisasi dapat terus mendekati tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya (Tsalitsa dan Rachmansyah, 2016) 
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Menurut Suprapto dkk (2015)  indikator keputusan nasabah 

dalam mengambil kredit, antara lain :  

a. Kepuasan akan kredit yang ditawarkan.  

b. Penyediaan informasi pada saat diminta.  

c. Jarak antara rumah ke bank.  

d. Pertimbangan pelayanan karyawan  

4. Literasi Keuangan 

Literasi Keuangan dalam dunia keuangan merupakan konsep 

yang baru meskipun sejarah telah menunjukan bahwa literasi keuangan 

sudah dimulai sejak tahun 1787 pada saat John Adam menulis surat yang 

ditujukan pada Thomas Jefferson mengenai perlunya literasi keuangan. 

Semakin tinggi tingkat literasi yang dimiliki seseorang akan 

mnghasilkan perilaku keuangan yang bijak dan efektif. Literasi 

keuangan dibagi menjadi empat aspek yang terdiri dari pengetahuan 

dasar keuangan (basicfiancial knowladge), simpanan dan pinjaman 

(saving & borrowing), proteksi (insurance), dan investasi. Literasi 

keuangan dilandasi oleh theory of planed behavior yang menyatakan 

bahwa seseorang dalam melakukan beberapa perilaku karena memiliki 

niat atau tujuan dalam melakukannya dengan dilatarbelakangi oleh 

beberapa faktor diantaranya faktor informasi yang salah satunya 

pengetahuan keuangan. Ketika seseorang memiliki banyak pengetahuan 

akan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, maka pengetahuan 
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tersebut dijadikan sebagai salah satu faktor dalam pengambilan 

keputusan, dalam hal ini adalah keputusan keuangan. 

Pengetahuan keuangan dasar yang mencakup pengeluaran, 

pendapatan, aset, hutang, ekuitas dan resiko. Pengetahuan dasar ini 

biasanya berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam 

melakukan invesatasi atau pembiayaan yang bisa mempengaruhi 

perilaku seseorang dalam menglola uang yang dimiliki. Literasi 

keuangan terjadi ketika seseorag memiliki sekumpulan keahlian dan 

keterampilan yang membuat seseorang mampu memanfaatan sumber 

daya yang ada untuk mencapai tujuan. Keahlian tersebut berupa 

keahlian membaca, menganalisis, mengatur dan mengkomunikasikan 

tentang keuangan. Keahlian dan keterampilan tersebut harus dikuasai 

oleh setiap individu agar mampu mengeola keuangan mereka dengan 

baik untuk masa sekarang maupun dimasa yang kan datang.  

Ada empat hal yang paling umum dalam financial literasi yaitu 

pengganggaran, tabungan, pinjaman dan investasi. Keempat hal tersebut 

harus bisa dilakukan setiap individu. Setiap orang harus melakukan 

penganggaran ketika mereka mendapat uang. Mereka harus bisa 

memilah mana yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk 

ditabung dan investasi. Apabila itu semua dilakukan dengan baik maka 

tidak perlu memerlukan uang tambahan dengan cara meminjam/ hutang, 

karena telah bisa melakukan penganggaran dan pengelolaan uang 

dengan baik (Hidajat,2015;11-13). 
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Otoritas Jasa keuangan (OJK, 2014) Literasi Keuangan adalah 

rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan 

(knowledge), keyakinan (confidence), keterampilan (skill) konsumen 

dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan 

dengan lebih baik. Dengan definisi ini diharapkan konsumen produk dan 

jasa keuangan maupun masyarakat luas diharapkan tidak hanya 

mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan 

jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki 

perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu 

meningkatkan kesejahteraan mereka (Lestari, 2015). 

Literasi keuangan adalah mencakup kemampuan untuk 

membedakan pilihan keuangan, mambahas uang dan masalah keuangan 

tanpa ketidaknyamanan, merencanakan masa depan, dan menanggapi 

kompeten untuk peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan 

keuangan sehari-hari, termasuk peristiwa di ekonomi secara umum. 

Literasi keuangan terjadi manakala seorang individu memiliki 

sekumpulan keahlian dan kemampuan yang dapat memanfaatkan sumber 

daya yang ada untuk mencapai tujuan. Literasi keuangan membantu 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan dan memberikan 

kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu 

negara. Semakin meningkatnya kompleksitas ekonomi, kebutuhan 

individu dan produk keuangan, individu harus memiliki literasi keuangan 

untuk mengatur keuangan pribadinya (Yoshita, 2017). 
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Financial literacy atau pengetahuan keuangan adalah 

kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengelola keuangan 

untuk membuat suatu keputusan keuangan yang tepat agar terhindar dari 

masalah keuangan. Selain itu, financial literacy juga diartikan sebagai 

kemampuan untuk mengelola informasi ekonomi, membuat perencanaan 

keuangan, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang akumulasi 

kekayaan, pensiun, dan juga hutang (Lusardi dan Mitchell, 2014). 

Literasi keuangan atau financial literacy berkaitan erat dengan 

manajemen keuangan secara individu atau pribadi yang mencakup 

keputusan investasi, pendanaan, dan pengelolaan asset dengan baik. 

Pengetahuan keuangan sangat penting untuk meningkatkan taraf hidup 

dan pola laku guna memiliki perencanaan yang baik untuk masa depan. 

Menginvestasikan sumber pendapatan yang didapat oleh individu dila-

kukan dengan pilihan ragam investasi secara umum seperti saham, 

obligasi, rumah dan berbagai macam alternatif lainya (Putra dkk, 2016). 

Literasi keuangan merupakan suatu proses yang mengukur 

seberapa baik kemampuan individu dalam memahami konsep keuangan 

dan menerapkan konsep tersebut sehingga dapat terwujud pengelolaan 

keuangan yang lebih baik (Ulfiatun, Udhma dan Dewi, 2016). Seseorang 

dengan pengetahuan keuangan tinggi cenderung puas dengan keadaan 

finansial dan terus meningkatkan kualitas hidup karena mengerti 

sepenuhnya atas keadaan finansialnya saat ini dan cara memperbaikinya. 

Jadi apabila individu atau keluarga mampu mengelola pengetahuan 
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keuangan dengan baik serta menggunakan uangnya dengan bijak yaitu 

hanya untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan maka tujuan yang 

diinginkan akan tercapai (Halim dan Astuti, 2015). 

Pengetahuan keuangan yang dimiliki dapat membantu 

individu dalam menentukan keputusan-keputusan dalam menentukan 

produk-produk finansial yang dapat mengoptimalkan keputusan 

keuangannya. Pengetahuan tentang keuangan menjadi sangat penting 

bagi individu agar tidak salah dalam membuat keputusan keuangan 

nantinya (Margaretha dan Pambudhi, 2015). 

Tingkat pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang dapat 

dilihat melalui : 

a. Sebijak apa orang tersebut mampu memberdayagunakan sumber 

daya keuangan. Dalam hal ini, seseorang yang memiliki literasi 

keuangan yang baik akan mampu menggunakan sumber daya 

keuangannya dengan baik dan maksimal pula. 

b. Menentukan sumber pembelanjaan. Orang dengan literasi keuangan 

yang baik dapat menentukan dari mana sumber pembelanjaan yang 

dimilikinya. 

c. Mengelola risiko jiwa. Sebaik apa seseorang dalam mengelola risiko 

jiwanya dapat dilihat dari seberaoa baik literasi keuangan yang 

dimilikinya. 

d. Mengelola asset yang dimilikinya. Aset merupakan hal yang sangat 

penting yang tidak hanya harus dijaga, tetapi juga harus dikelola. 
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Pengelolaan aset yang baik akan menunjukan sebaik apa pula tingkat 

pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang.  

e. Mempersiapkan keamanan dari sumber keuangan di masa yang akan 

datang apa bila sudah tidak memiliki pekerjaan. Seseorang yang 

memiliki tingkat literasi yang baik akan mempersiapkan masa 

pensiunnya dengan baik, karena hal ini berkaitan dengan masa 

tuanya setelah tidak memiliki pekerjaan lagi. Seseorang yang 

menjadi pengelola keuangan dalam keluarga harus memiliki 

financial literacy seperti pengetahuan dasar mengenai financial 

literacy (Margaretha & Sari, 2015). 

5. Faktor Demografi 

Sosial demografi merupakan ilmu yang mempelajari penduduk 

(suatu wilayah) terutama mengenai jumlah, struktur (komposisi 

penduduk) dan perkembangannya (perubahannya) dari waktu ke waktu. 

Faktor demografi adalah faktor yang melekat pada diri seseorang dan 

membedakan antara individu satu dengan yang lainnya. Variabel 

demografi termasuk status pekerjaan, status perkawinan, pendapatan, 

jenis pekerjaan, usia, jenis kelamin, pengalaman pekerjaan, dan tingkat 

pendidikan (Aminatuzzahra, 2014). 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  demografi 

adalah ilmu tentang sususnan, jumlah, dan perkembangan penduduk, 

ilmu memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa 

dilihat dari sudut politik maupun ilmu kependudukan. Faktor demografi 
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yang melekat pada setiap individu dapat mempengaruh individu dalam 

pengambilan keputusan. 

Demografi merupakan studi tentang populasi yang bersifat statis 

dan dinamis. Aspek statis mencakup karakteristik titik waktu seperti 

komposisi usia, jenis kelamin, ras, status perkawinan, karakteristik 

ekonomi. Aspek dinamisnya meliputi kesuburan, kematian, natalitas, 

migrasi, dan pertumbuhan. Adapun analisis demografi merupakan studi 

tentang komponen variasi dan perubahan variabel demografis dan 

hubungan antara mereka. Ini juga disebut demografi formal atau 

metode demografis (Becker dalam Fachrudin, 2017). 

Faktor demografi yang melekat pada setiap individu dapat 

mempengaruh individu dalam pengambilan keputusan. Faktor 

Demografi meliputi Usia, Pendapatan, Pekerjaan dan Pendidikan. Usia 

adalah satuan waktu yang mengukur lamanya makhluk atau suatu benda 

itu hidup (sejak mereka dilahirkan atau ada). Usia mempengaruhi 

tingkat pengetahuan dan pengalaman serta pola pikir yang dimiliki 

seseorang (Maisyaroh dan Paramitha, 2018). Menurut kamus besar 

bahasa Indonesia, pendapatan individu yang mempunyai makna hasil 

yang mempunyai definisi sesuatu yang diadakan, dibuat, dijadikan oleh 

usaha. 

Pekerjaan dapat diartikan profesi yang disandang seseorang 

dalam melakukan aktifitas yang memberikan hasil baik berupa 

pengalaman atau materi yang dapat menunjang kehidupannya. 
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Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur 

kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan 

masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat.  

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan dirinya, kelompok, masyarakat, bangsa 

dan negara. Pendidikan didasari oleh teori pengambilan keputusan 

(decision making) dimana salah satu tahap dakam pengambilan 

keputusan ada faktor intellegence (Fahmi, 2016;2).  

6. Akses Permodalan 

Dalam  financial dan  accounting,  modal biasanya menunjuk 

kepada kekayaan finansial, terutama dalam penggunaan awal atau 

menjaga kelanjutan bisnis. Awalnya, dianggap bahwa modal lainnya, 

misal modal fisik, dapat dicapai dengan uang atau modal finansial.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “modal” di definisikan 

sebagai uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk untuk 

berniaga, melepas uang dan sebagainya. Definisi itupun memperkuat 

teori lama ekonomi mikro, dimana modal yang berbentuk uang adalah 

salah satu dari faktor produksi. Dari situ jelas bahwa produksi 

merupakan bagian dari aktivitas perniagaan atau bisnis.  
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Modal ada 2 jenis yaitu modal sendiri dan modal dari pihak lain. 

Modal sendiri adalah modal yang dikeluarkan dari uang sendiri baik 

berupa tabungan  ataupun uang hasil pemberian atau hibah dari pihak 

lain yang memiliki hubungan dekat. Modal pinjaman adalah modal yang 

diperoleh dari pihak lain baik dari lembaga  keuangan maupun non 

keuangan yang ada kewajiban untuk mengembalikannya (Soekarno, 

2010) 

Sedangkan menurut Mardiyatmo (2008) mengatakan bahwa 

modal dibedakan menjadi 2 yakni, modal sendiri dan modal pinjaman. 

Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu 

sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, 

dan lain sebagainya.  

Kelebihan modal sendiri adalah: 

a. Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi 

sehingga tidak menjadi beban perusahaan 

b. Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh 

dari  setoran pemilik modal 

c. Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu 

yang relatif lama 

d. Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang 

ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah 

seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain. 

Kekurangan modal sendiri adalah: 
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a. Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah 

tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif 

terbatas; 

b. Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calonpemilik 

baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan 

mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya ; 

c. Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan 

modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan 

menggunakan modal asing.  

Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang 

biasanya diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya 

diperoleh dari pinjaman. Keuntungan modal pinjaman adalah 

jumlahnya yang tidak terbatas,artinya tersedia dalam jumlah 

banyak. Di samping itu, dengan menggunakan modal pinjaman 

biasanya timbul motivasi dari pihak manajemen untuk mengerjakan 

usaha dengan sungguh-sungguh. Sumber dana dari modal asing 

dapat diperoleh dari: 

a. Pinjaman dari dunia perbankan, baik dari perbankan swasta maupun 

pemerintah atau perbankan asing; 

b. Pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan pegadaian, 

modal ventura, asuransi leasing, dana pensiun, koperasi atau 

lembaga pembiayaan lainnya; 

c. Pinjaman dari perusahaan non keuangan. 
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Kelebihan modal pinjaman adalah: 

a. Jumlahnya tidak terbatas, artinya perusahaan dapat mengajukan 

modal pinjaman ke berbagai sumber. Selama dana yang diajukan 

perusahaan layak, perolehan dana tidak terlalu sulit. Banyak pihak 

berusaha menawarkan dananya ke perusahaan yang dinilai memiliki 

prospek cerah; 

b. Motivasi usaha tinggi. Hal ini merupakan kebalikan dari 

menggunakan modal sendiri. Jika menggunakan modal asing, 

motivasi pemilik untuk memajukan usaha tinggi, ini disebabkan 

adanya beban bagi perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. 

Kekurangan modal pinjaman adalah: 

a. Dikenakan berbagai biaya seperti bunga dan biaya administrasi. 

Pinjaman yang diperoleh dari lembaga lain sudah pasti disertai 

berbagai kewajiban untuk membayar jasa seperti: bunga, biaya 

administrasi, biaya provisi dan komisi, materai dan asuransi; 

b. Harus dikembalikan. Modal asing wajib dikembalikan dalam jangka 

waktu yang telah disepakati. Hal ini bagi perusahaan yang sedang 

mengalami likuiditas merupakan beban yang harus ditanggung; 

c. Beban moral. Perusahaan yang mengalami kegagalan atau masalah 

yang mengakibatkan kerugian akan berdampak terhadap pinjaman 

sehingga akan menjadi beban moral atas utang yang belum atau akan 

dibayar (Soepriyono, 2011;1-5) 
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B. Penelitian Terdahulu 

Ada beberapa penelitian – penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai bahan referensi dalam penelitian ini yang berhubungan dengan 

variabel penelitian antara lain Literasi Keuangan, Faktor Demografi, Akses 

Permodalan dan Keputusan Pengambilan Kredit. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama Variabel Hasil 

1 Tsalitsa,  A & 

Rachmansyah,Y 

(2016) 

( Media Ekonomi dan 

Manajemen Vol. 31 

No. 1 Januari 2016) 

Variabel 

Independen: 

Literasi keuangan, 

faktor demografi  

 

Variabel Dependen: 

Keputusan 

pengambilan kredit. 

1. literasi keuangan 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap pengambilan 

kredit.   

2. Penghasilan memiliki 

pengaruh positif 

terhadap pengambilan 

kredit.  

penghasilan 

3. Umur  memiliki 

pengaruh negatif 

terhadap pengambilan 

kredit 

4. profesi  memiliki 

pengaruh negatif 

terhadap pengambilan 

kredit   

5. pendidikan memiliki 

pengaruh negatif 

terhadap pengambilan 

kredit 

2 Hidayanti,  F F& 

Kertawinata, Budi R 

(bisnis dan iptek vol 10 

no.1 april 2017) 

Variabel 

Independen: Literasi 

keuangan, faktor 

demografi  

 

Variabel Dependen: 

Keputusan 
pengambilan kredit. 

1. Secara parsial terdapat 

pengaruh signifikansi 

dari literasi keuangan 

terhadap keputusan 

pengambilan kredit 

2. Secara parsial tidak 

terdapat pengaruh 
signifikan dari faktor 
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demografi terhadap 

keputusan pengambilan 

kredit. 

3 Chandio et al (2017)  Variabel 

Independen: Usia, 

jenis kelamin,  

ukuran, tingkat 

pendidikan, 

pengalaman bertani, 

ukuran kepemilikan 

tanah, jaminan, dan 

penghasilan  

Variabel Dependen: 

Akses kredit 

1. Usia berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap akses kredit,  

2. pendidikan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

akses kredit. 

3. pendapatan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

akses kredit. 

4 Tan Yesika Andriani, 

Idham Cholid dan 

Kardinal (2016) 

Variabel 

Independen: Literasi 

keuangan, Faktor 

Demografi  

 

Variabel Dependen:  

Keputusan 

pengambilan kredit. 

1. Literasi keuangan 

secara parsial 

berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

keputusan 

pengambilan kredit 

2. Usia dan pendapatan 

secara parsial 

memberikan pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pengambilan kredit 

3. Jenis kelamin dan 

pendidikan secara 

parsial memberikan 

pengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

keputusan 

pengambilan kredit   
 

5 Shahab E Saqib a, 

John K.M. Kuwornu , 

Sanaullah Panezia  dan 

Ubaid Ali  (2017) 

Variabel 

Independen: 

Pendidikan, 

pengalaman bertani, 

total pemilikan 

tanah, pendapatan 

bulanan, ukuran 

keluarga, dan 

proporsi tanah yang 

dimiliki  

Variabel Dependen: 

Akses kredit 

1. Pengalaman, 

pendidikan, ukuran 

kepemilikan lahan, 

ukuran keluarga, dan 

proporsi 

lahan yang dimiliki 

secara positif signifikan 

mempengaruhi kredit 

2. pendapatan bulanan 

memiliki hubungan 

negatif signifikan 

terhadap kredit 
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6 Yuko Nikaido a, Jesim 

Pais , Mandira Sarma 

(2015) 

ukuran perusahaan, 

tingkat pendidikan 

pemilik, terdaftar di 

bawah agensi, 

terlibat dalam 

beragam kegiatan 

Variabel Dependen: 

Kredit formal 

3. Pendidikan berpengaruh 

positif terhadap 

keputusan kredit formal 

7 Lusimbo  dan Muturi 

(2016) 

Variabel 

Independen: 

Financial literasi  

 

Variabel Dependen: 

Ukuran Perusahaan 

1. Literasi keuangan 

berpengaruh positif dan 

signifikan  terhadap 

keputusan pengambilan 

kredit 

2. Jenis kelamin, ukuran 

rumah tangga, 

pendidikan, pengalaman 

bertani, ukuran 

kepemilikan tanah, 

jaminan, dan pendapatan 

secara positif 

mempengaruhi akses 

petani terhadap kredit 

8 Anni Heikkilä, Panu 

Kalmi dan Olli-Pekka 

Ruuskanen (2016) 

Journal of 

Development Studies 

 

Variabel 

Independen: Modal 

Sosial  

 

Variabel Dependen: 

Akses Kredit 

1. Modal sosial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhada pakses 

kredit  

9  Yulita Martha 

Chrisanti dan Saryad 

(2017) 

Variabel 

Independen: Suku 

bunga, kualitas 

pelayanan, 

Pendapatan usaha  

 

Variabel Dependen: 

Keputusan 

pengambilan kredit 

1. Pendapatan usaha  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

keputusan pengambilan 

kredit 

2. Tingkat suku bunga 

berpengaruh positif dan  

terhadap keputusan 

pengambilan kredit  

3. Pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap keputusan 

pengambilan kredit 

10 Gerry Pranata dan 

Bambang Widarno 

(2014) 

Variabel 

Independen: Tingkat 

suku bunga, 

pendapatan, status 

pekerjaan, jangka 

1. Tingkat Suku Bunga 

berpengaruh negatif 

terhadap jumlah 

pengambilan kredit 
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waktu kredit dan 

tingkat pendidikan  

 

Variabel Dependen: 

Jumlah pengambilan 

kredit 

2. Pendapatan Nasabah 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

jumlah pengambilan 

kredit 

3. Status Pekerjaan Nasabah 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

jumlah pengambilan 

kredit 

4. Jangka Waktu Kredit 

berpengaruh positif 

terhadap jumlah 

pengambilan kredit 

5. Tingkat pendidikan 

berpengaruh positif dan 

tidak signifikan terhadap 

jumlah kredit 

11 Sandip Mitra, Md. 

Masudul Haque 

Prodhan (2018) 

Variabel 

Independen: Usia, 

pendidikan, aset 

yang dimiliki, jumlah 

produksi  

Variabel Dependen: 

Kredit 

1. Usia berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap 

kredit 

2. Pendidikan berpengaruh 

positif signifikan 

terhadap kredit 

12 Nhung Nguyen, 

Nhung Lu (2013) 
Variabel 

Independen: Akses 

modal formal, akses 

modal informal 

Variabel Dependen:  

Kredit 

1. Akses modal formal dan 

informal berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kredit 

13 Nkundabannyanga et 

al (2014)  
Variabel 

Independen: 

Ketentuan pinjaman, 

literasi keuangan  

 

Variabel Dependen: 

 Kredit formal 

1. Ketentuan pinjaman 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kredit 

formal 

2. Literasi keuangan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kredut formal 
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C. Kerangka Pemikiran 

1. Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit 

Usaha 

Literasi keuangan terdiri dari sejumlah kemampuan dan 

pengetahuan mengenai keuangan yang dimiliki oleh seseorang untuk 

mampu mengelola atau menggunakan sejumlah uang untuk 

meningkatkan taraf hidupnya dan bertujuan untuk mencapai 

kesejahteraan (Lusardi, 2014). 

Tingkat literasi keuangan yang dimiliki seseorang akan 

mempengaruhi dalam melakukan kredit pada lembaga keuangan seperti 

lembaga pembiayaan. Dengan semakin meningkatnya lembaga 

pembiayaan yang ada menjadi kemudahan masyarakat tetapi hal tersebut 

tidak didukung konsep literasi keuangan seseorang sehingga 

kemungkinan risiko akan terjadi ketika mengambil kredit dikarenakan 

hanya sekedar ingin memenuhi kebutuhan gaya hidup semata. 

Pengetahuan tentang keuangan sangat penting bagi seorang individu, 

agar mereka tidak salah  paham dalam membuat keputusan keuangan 

mereka. Pengetahuan keuangan masyarakat dapat dilihat dari seberapa 

besar tingkat literasi keuangan yang dimilikinya. Semakin tinggi tingkat 

literasi keuangan yang dimiliki seorang maka semakin tepat dalam 

menentukan pengambilan pada produk keuangan khususnya dengan 

sistem kredit dan nantinya mampu menghindari dari risiko keuangan 

(Margaretha dan Arief , 2015). 
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Penelitian yang dilakukan Tsalitasa dan Rachmansyah (2016) 

menujukkan bahwa Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap pengambilan kredit. Pengaruh positif tersebut menandakan 

bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan yang dimiliki seseorang 

maka semakin tinggi pengambilan kredit dan begitu pula sebaliknya. 

Dengan literasi keuangan yang tinggi, individu dapat memahami produk 

dan jasa keuangan baik secara fitur, manfaat, risiko serta hak dan 

kewajiban dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Sehingga 

individu dapat mengatur dan mengelola keuangannya untuk menentukan 

pilihan yang tepat akan produk dan jasa keuangan sesuai kebutuhan baik 

kebutuhan primer maupun sekunder serta mampu meminimalisir risiko 

keuangan yang mungkin dapat terjadi.  

Hidayati dan Winata (2017) juga menunjukkan bahwa literasi 

keuangan yang dimiliki oleh nasabah KUR BRI Mantingan sangat baik 

diatas 70% yang berarti nasabah tersebut mampu memperhitungkan 

kredit yang akan di ambil.  

Penelitian yang dilakukan oleh Lusimbo (2016), Andriani, 

Cholid dan Kardinal (2016) menunjukkan bahwa literasi keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan 

kredit. 

2. Usia Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Usaha 

Faktor usia berperan penting dalam mengambil keputusan salah 

satunya keputusan dalam menentukan produk dan jasa keuangan secara 
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tepat. Semakin matang usia seseorang maka perilaku dalam mengambil 

keputusan akan semakin bijak dikarenakan bahwa masa tua lebih 

berhatihati dan tidak menginginkan untuk pengeluaran berlebih karena 

akan menjadikan beban bagi mereka (Andriani, Cholid dan Kardinal, 

2016). Usia yang semakin tinggi itulah yang membuat seseorang lebih 

berhati-hati terhadap pengelolaan uang dan memantau pengeluaran 

untuk melakukan kredit sehingga pengambilan kredit akan semakin 

turun. Dikarenakan semakin matang usia seseorang akan menyadari 

bahwa di masa tua mereka tidak menginginkan untuk menghabiskan 

uang mereka hanya untuk membayar membeli sesuatu yang justru akan 

menambah beban mereka dengan angsuran kredit. Sehingga pada masa 

usia tua menginginkan rasa nyaman dan ketenangan dalam menjalani 

aktivitas sehari – hari (Tsalitsa dan Rachmansyah 2016).  

Penelitian Sadiq dan Ishaq (2014), Tsalitsa dan Rachmansyah 

(2016), Chandio et al (2017), Saqib et al ( 2017) menunjukkan bahwa 

usia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan 

kredit. 

3. Pendapatan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Usaha 

Pengaruh Pendapatan Terhadap Pengambilan Kredit Faktor 

demografi yaitu pendapatan, yang mempunyai definisi sesuatu yang 

diadakan, dibuat, dijadikan oleh usaha (KBBI). Pendapatan menjadi 

faktor paling utama yang dipertimbangkan seseorang dalam 

mengalokasikan pengeluarannya salah satunya mempengaruhi 
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seseorang dalam mengambil keputusan untuk pengambilan kredit. Baik 

pendapatan tinggi ataupun rendah masih akan melakukan kredit 

dikarenakan untuk menjaga dan meningkatkan gaya hidup seseorang. 

Ketika pendapatan yang semakin tinggi maka memiliki sikap mudah 

untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. Dikarenakan tingkat 

pendapatan yang tinggi kecenderungan mengikuti gaya hidup 

lingkungan pergaulan seperti melakukan liburan ataupun membeli 

smart phone dengan menggunakan fasilitas kredit dikarenakan seolah– 

olah merasa dapat membeli barang dengan harga yang relatif mahal 

(Tsalitsa dan Rachmansyah, 2016) 

Penelitian Tsalitsa dan Rachmansyah (2016) menunjukkan 

bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pengambilan kredit. Penelitian ini juga di dukung oleh 

Andriani, Cholid dan Kardinal (2016) Chandio et al (2017),  Chrisanti 

dan Saryad (2017), menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit.  

4. Pekerjaan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Usaha 

Pekerjaan yang dilakukan seseorang akan mempengaruhi 

presepsi dan sikap dalam memenuhi kebutuhannya baik pekerjaan di 

bidang akademik maupun non akademik. Pada pekerjaan dibidang 

ekonomi akan terlihat lebih berhati-hati dan detail dalam melakukan 

perhitungan matematis bahkan dalam mengambil kredit. Pada pekerjaan  

pemerataan masyarakat yang bekerja sebagai Pedagang maupun sebagai 
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wirausaha tetap akan mengambil kredit untuk memenuhi kebutuhannya. 

Sehingga semua bidang pekerjaan yang disandang tidak memiliki 

perbedaan dan tidak akan mempengaruhi pengambilan kredit (Tsalitsa 

dan Rachmansyah, 2016) 

Penelitian Tsalitsa dan Rachmansyah (2016), Sadiq dan Ishaq 

(2014) juga menunjukkan bahwa pekerjaan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap keputusan pengambilan kredit. 

5. Pendidikan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Usaha 

Pendidikan juga mempunyai pengaruh dalam pengambilan 

keputusan seseorang, dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang 

dicapai maka semakin banyak pengetahuan yang didapat sehingga 

dalam bertindak mengambil keputusan akan lebih teliti dalam 

mempertimbangkan segala keputusan seperti keputusan mengambil 

kredit dengan memperhatikan prosedur pembayaraan serta bunga 

(Andriani, Cholid, Kardinal (2016). 

Penelitian Nikaido, Paqis & Sarma (2015) , Saqib et al ( 2017), 

Chandio et al (2017) yang menunujukkan bahwa pendidikan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengambilan 

kredit.  

6. Akses Modal Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Usaha 

Akses modal ke kredit biasanya condong ke pinjaman informal 

atau lembaga pembiayaan mikro. pinjaman bank formal ke usaha mikro 

jarang dilakukan di Indonesia, mengingat fakta bahwa pinjaman bank 
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formal hanya dapat diakses untuk bisnis skala menengah hingga besar 

yang telah memiliki izin usaha, legalitas dan keuntungan yang tetap dan 

besar. karakteristik spesifik perusahaan  menentukan cara yang paling 

sesuai untuk perusahaan melakukan pendekatan kredit. Secara khusus, 

ukuran perusahaan yang merupakan salah satu yang paling dapat 

diandalkan. Prediktor penghambat pembiayaan perusahaan juga 

menjelaskan perbedaan pilihan dana perusahaan mengemukakan hal itu. 

Perusahaan kecil harus membiayai bagian investasi yang  lebih besar 

dengan sumber informal, seperti rentenir atau keluarga dan teman atau 

sangat bergantung pada pinjaman bank jangka pendek, sedangkan 

perusahaan yang lebih besar memfasilitasi investasi mereka dengan 

bagian yang lebih besar dari sumber eksternal formal seperti ekuitas, 

keuangan bank dll (Farida, Siregar, Nurdiantoro dan Intan, 2015). 

Penelitian Heikkilä, Kalmi dan Ruuskanen (2016) 

menunjukkan bahwa modal sosial tingkat individu, yang diukur dengan 

kuantitas dan kualitas koneksi sosial, memang penting untuk akses ke 

kredit dari lembaga keuangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 

modal berpengaruh positif dan signifikkan terhadap akses kredit. 

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka 

pemikiran sebagai berikut : 
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      H1 Simultan 

D. Hipotesis 

H1 : Literasi Keuangan, Faktor Demografi dan Akses Permodalan secara 

simultan berpengaruh terhadap keputusan Pengambilan Kredit Usaha 

H2  :  Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha 

H3 : Usia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Keputusan Pengambilan 

Kredit Usaha 

H4 : Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha 

Keputusan 

Pengambilan Kredit 

Usaha 

Literasi Keuangan 

Faktor Demografi 

 

 

 

  

 

 

 
Akses Permodalan 

Pendapatan 

Usia 

Pekerjaan  

Pendidikan  

H7 (+) 

H6 (+) 

H5 (-) 

H4 (+) 

H2 (+) 

H3 (-) 
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H5 : Pekerjaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Keputusan     

Pengambilan Kredit Usaha 

H6 : Pendidikan berpengaruh positif  dan signifikan terhadap Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha 

H7 :  Akses Permodalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan 

Pengambilan Kredit Usaha 
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