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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh 

literasi dan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha anggota qardhul hasan dan 

menguji social capital sebagai variabel moderasi yang berfungsi untuk 

memperkuat maupun memperlemah antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota yang mendapatkan 

pembiayaan qardhul hasan pada BMT Walisongo Semarang dan BMT NU 

Sejahtera Semarang yang berjumlah 100 orang dengan pengambilan responden 

menggunakan rumus slovin sebesar 100 orang dan pengambilan data 

menggunakan kuesioner. Metode pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara mengambil subyek yang tidak 

berdasarkan strata, random, atau daerah tetapi berdasarkan adanya tujuan tertentu. 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan 

variabel moderasi. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel 

literasi dan inklusi keuangan terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja usaha 

anggota qardhul hasana. Variabel social capital juga terbukti sebagai variabel 

moderasi dengan memediasi pengaruh antara literasi dan inklusi keuangan 

terhadap kinerja usaha anggota qardhul hasan. 
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usaha anggota qardhul hasan 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to describe and analyze the influence of 

literacy and financial inclusion on business performance of members qardhul 

hasan and test social capital as a moderation variable that serves to strengthen 

and weaken between independent variables with dependent variable. 

The population in this study are memxbers who get qardhul hasan 

financing on BMT Walisongo Semarang and BMT NU Sejahtera Semarang, 

amounting to 100 people with respondents taking the formula slovin of 100 people 

and data collection using questionnaires. Sampling method using purposive 

sampling is sampling by taking subject which is not based on strata, random, or 

area but based on existence of certain purpose. The method of analysis in this 

study using multiple linear regression with moderation variables. Based on the 

results of the analysis can be concluded that the variables literacy and financial 

inclusion there is a significant influence on business performance of members 

qardhul hasana. Social capital variable also proved as moderating variable by 

mediating influence between literation and financial inclusion on business 

performance of qardhul hasan member. 
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performance of qardhul hasan members 
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INTISARI 
 

Penelitian ini membahas peran social capital dalam memoderasi pengaruh literasi 

dan iklusi keuangan terhadap kinerja usaha anggota qardhul hasan. Literasi 

keuangan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan (knowledge), 

keterampilan (skill), keyakinan (confidence), sikap (behavior), baik bagi 

masyarakat maupun konsumen secara luas, sehingga mampu mengelola keuangan 

dengan baik. Inklusi keuangan adalah suatu proses yang menjamin kemudahan 

dalam mengakses, ketersediaan, dan penggunaan sistem keuangan formal oleh 

semua pelaku ekonomi. Social capital adalah pengorbanan seseorang yang 

meliputi waktu, tenaga, dan konsumsi yang dibuat untuk berupaya untuk 

meningkatkan kerja sama dengan orang lain yang dilandasi nilai-nilai 

kebersamaan, kepercayaan, dan saling tolong menolong. Sedangkan kinerja usaha 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh individu dan menyesuaikan peran atau 

tugas individu dalam suatu perusahaan pada periode tertentu, yang dikaitkan 

dengan suatu ukuran nilai atau standar tertentu dari perusahaan individu tersebut 

bekerja.Maka melalui literasi keuangan, inklusi keuangan diharapkan mampu 

meningkatkan kinerja usaha anggota qardhul hasan dengan dimoderasi social 

capital. Berdasarkan kajian pustaka yang mendalam dan kritis maka rumusan 

masalah penelitian ini adalah (a) Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap 

kinerja usaha dan (b) Bagaimana pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja 

usaha (c) Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha dengan 

social capital sebagai variabel moderasi (d) Bagaimana pengaruh inklusi 

keuangan terhadap kinerja usaha dengan social capital sebagai variabel moderasi. 

Objek penelitian ini adalah anggota BMT Walisongo dan BMT NU Sejahtera 

yang mendapatkan pembiayaan qardhul hasan selama satu tahun. Metode 

penarikan sampel menggunakan purposive sampling yang artinya pengambilan 

sampel dengan cara mengambil subjek yang tidak berdasarkan strata, random atau 

daerah tetapi berdasarkan adanya tujuan tertentu. Pengumpulan data melalui 

kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan SPSS 20.0 yang hasil 

analisisnya menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha anggota qardhul hasan dan variabel 

social capital terbukti sebagai variabel moderasi dengan memediasi pengaruh 

antara literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha anggota 

qardhul hasan. 

 

 

 

 


