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Kiki Uswatun Hasanah
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
Abstrak
Tujuan Saat ini kontribusi perempuan sebagai wirausaha, terutama UMKM,
diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di
Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara
perilaku keuangan, keterampilan keuangan, sikap keuangan, pengetahuan keuangan
dan kinerja keuangan terhadap literasi keuangan pada pelaku UMKM perempuan di
Pasar Tanjung, Kabupaten Jember. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif
dengan analisis data deskriptif. Responden yang disurvei dalam penelitian ini adalah
140 pedagang wanita di Pasar Tanjung Jember. Penelitian ini menggunakan 5
variabel, yaitu perilaku keuangan, keterampilan keuangan, sikap keuangan,
pengetahuan keuangan, dan kinerja keuangan terhadap literasi keuangan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku keuangan berada pada 72% dan
termasuk dalam kategori sedang. Keterampilan keuangan memiliki persentase 61%
dan termasuk dalam kategori sedang. Sikap finansial memiliki persentase 52% dan
termasuk dalam kategori rendah. Pengetahuan keuangan memiliki persentase 62%
dan termasuk dalam kategori sedang, kinerja keuangan memiliki persentase 70% dan
termasuk dalam kategori sedang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada
hubungan antara perilaku keuangan, keterampilan keuangan, sikap keuangan,
pengetahuan keuangan dan kinerja keuangan pada literasi keuanga
Kata Kunci : Literasi Keuangan, Perilaku Keuangan, Keterampilan Keuangan, Sikap
Keuangan, Pengetahuan Keuangan, Kinerja Keuangan, Metode Deskriptif, Perempuan
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Kiki Uswatun Hasanah
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember
Abstrak
The purpose At present the contribution of women as entrepreneurs,
especially UMKM, is expected to be able to contribute significantly to the economy
in Indonesia. This study aims to determine whether there is a relationship between
financial behavior, financial skills, financial attitude, financial knowledge and
financial performance on financial literacy in female UMKM actors in Tanjung
Market, Jember Regency. This research is a quantitative research with descriptive
data analysis. Respondents surveyed in this study were 140 female traders in
Tanjung Jember Market. This study uses 5 variables, namely financial behavior,
financial skills, financial attitude, financial know-how, and financial performance
towards financial literacy. The results of this study indicate that financial behavior
is at 72% and is included in the middle category. Financial skills have a percentage
of 61% and are included in the middle category. The attitude financial has a
percentage of 52% and is included in the low category. Financial knowladge has a
percentage of 62% and is included in the middle category, financial performance
has a percentage of 70% and is included in the middle category. The results of this
study show that there is a relationship between financial behavior, financial skills,
financial attitude, finacial knowladge and financial performance on financial
literacy
fied.
Keywords : Financial Literacy, Financial Behaviour, Financial Skill, Financial
Attitude , Financial Knowladge , Kinerja Keuangan , Deskriptif Metod, Women
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MOTTO
Don’t Stop Until U’re Proud .
Berikan yang terbaik , hasil terserah Tuhan , Istiqomah , ihtiar dan berdoa .
Wahai orang-orang beriman, Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar
dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.
(QS. Al-Baqarah: 153)
Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar.
(QS. Ar Rum : 60)
Man Jadda Wajada
Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Insya Allah.
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