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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 

MOTTO 

“Dan kunci-kunci semua yang gaib ada pada-Nya; tidak ada yang mengetahui 

selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai 

daun pun yang gugur yang tidak diketahui-Nya. Tidak ada sebutir biji pun dalam 

kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak 

tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).” 

(QS Al-An’am: 59) 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya 

persembahkan untuk: 

 Ayahanda tercinta Bapak Sukoyo dan Ibunda Indarni Puji Astuti 

 Adikku tersayang Marta Dwiindah Sari 

 Mbah Mulyanto, bulik, paklik dan sepupu tersayang 

 Sahabat terbaik; Ervi, Ratna, Heny, Dedew dan Maryam 

 Almameter tercinta Universitas Islam Sultan Agung Semarang 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to analyze how the influence of mudharabah financing 

and financial literacy with coaching as a moderating variable on the performance 

of MSMEs. This type of research is explanatory research with a quantitative 

approach. The type of data used in this study is primary data. Data sources were 

obtained by questionnaire distribution techniques. Respondents in this study were 

MSMEs who took mudharabah financing at BMT in Semarang City. The number 

of samples that were successfully obtained in this study were 65 respondents. Data 

were analyzed using SPSS version 21 and hypothesis testing was carried out by 

multiple linear regression tests with moderating variables. The result is the 

conclusion that mudharabah financing has no effect on the performance of MSMEs, 

whereas financial literacy has a significant effect on MSME performance and 

coaching as a moderating variable can strengthen the effect of mudharabah 

financing and financial literacy on the performance of MSMEs. 

 

Keywords: MSME Performance, Mudharabah Financing, Financial Literacy, 

Coaching, Baitul Maal wa Tamwil. 
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ABSTRAK 
 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengaruh pembiayaan 

mudharabah dan literasi keuangan dengan pembinaan sebagai variabel moderating 

terhadap kinerja UMKM. Jenis penelitian ini adalah explanatory research 

(penelitian eksplanatori) dengan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu data primer. Sumber data diperoleh dengan teknik 

penyebaran kuisioner. Responden dalam penelitian ini adalah UMKM yang 

mengambil pembiayaan mudharabah di BMT Kota Semarang. Jumlah sampel yang 

berhasil didapat dalam penelitian ini sebanyak 65 responden. Data dianalisis 

menggunakan SPSS versi 21 dan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji regresi 

linier berganda dengan variabel moderating. Hasilnya diperoleh kesimpulan bahwa 

pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM, sedangkan 

literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM dan pembinaan 

sebagai variabel moderating mampu memperkuat pengaruh pembiayaan 

mudharabah dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM. 
 

Kata Kunci: Kinerja UMKM, Pembiayaan Mudharabah, Literasi Keuangan, 

Pembinaan, Baitul Maal wa Tamwil. 
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INTISARI 
 

Penelitian ini membahas upaya untuk meningkatkan kinerja UMKM melalui 

beberapa faktor yang diduga dapat berpengaruh pada tingkat kinerja UMKM, 

diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah, literasi keuangan dan pembinaan. 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (a) 

bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kinerja UMKM; (b) 

bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM; (c) bagaimana 

pengaruh pembinaan dalam memoderasi pengaruh pembiayaan mudharabah 

terhadap kinerja UMKM; dan (d) bagaimana pengaruh pembinaan dalam 

memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM.  

 Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua 

pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) berkewajiban menyetorkan modalnya 

100% kepada pihak kedua (mudhārib) yang bertindak sebagai pengelola usaha 

untuk diniagakan kepada usaha produktif dengan keuntungan akan dibagi sesuai 

kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal terjadi kerugian akibat proses normal 

bisnis, seluruh beban kerugian harus ditanggung sepenuhnya oleh shahibul maal. 

Namun apabila kerugian terjadi akibat kelalaian dan penipuan mudharib, maka 

mudharib harus bertanggung jawab sepenuhnya. Literasi keuangan adalah 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan seorang pemilik bisnis untuk 

memanfaatkan sumber daya finansial yang ada untuk mengelola dan membuat 

keputusan keuangan efektif; mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri 

untuk menjadi lebih sadar akan resiko keuangan; membaca dan memahami neraca, 

laporan laba rugi dan laporan arus kas dan mengambil tindakan efektif untuk 

meningkatkan kesejahteraan keuangan. Pembinaan bisnis adalah proses menjalin 

relasi sosial atau hubungan kolaboratif antara pendamping yang berpengalaman 

dengan anggota binaan dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat 

dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan dan 

pencapaian tujuan bisnis. 

 Sumber data dalam penelitian diperoleh dengan teknik penyebaran 

kuisioner dengan respondennya yaitu UMKM yang mengambil pembiayaan 

mudharabah di BMT Kota Semarang. Jumlah sampel yang berhasil didapat dalam 

penelitian ini sebanyak 65 responden. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS 

versi 21 dan dilakukan uji regresi linier berganda dengan variabel moderating.  

 Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini diperoleh sebagai berikut (a) 

pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh terhadap kinerja UMKM; (b) literasi 

keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM; (c) pembinaan mampu 

memperkuat pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap kinerja UMKM; dan (d) 

pembinaan mampu memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja 

UMKM. 



x 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  

 

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi yang berjudul “PERAN PEMBINAAN DALAM 

MEMODERASI PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN 

LITERASI KEUANGAN PADA PENINGKATAN KINERJA UMKM DI 

KOTA SEMARANG” tepat pada waktunya. Segenap usaha dan kerja penulis tidak 

mungkin membuahkan hasil tanpa kehendak-Nya. Segala halangan dan rintangan 

tidak akan mampu dilalui tanpa jalan terang yang ditunjukkan dan digariskan-Nya. 

Segala puji bagi Allah, kepada-Nya lah kita memuja, memohon pertolongan, dan 
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 Saya bersaksi bahwa tiada tuhan yang patut disembah, selain Allah semata 

yang tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah 

hamba dan utusan-Nya. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada 

beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya sampai hari 

pembalasan kelak. Amma ba’du. 

Skripsi yang sederahana ini adalah hasil jerih payah dan kerja keras saya 

yang saya tulis kurang lebih selama sembilan bulan. Dalam penyusunan dan 

https://22ndcenturymuslimah.wordpress.com/2012/07/23/hello-world/
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penulisan skripsi ini tidak terlepas dari adanya bantuan berupa tenaga dan pikiran, 

bimbingan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu atas segala 

bantuan yang telah diberikan baik berupa dorongan moril maupun materiil, pada 

kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dari hati yang tulus 
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selaku dosen penguji yang ikut serta memberikan saran dan kritik untuk 

perbaikan penulisan skripsi ini 

5) Seluruh dosen, staf, dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam 

Sultan Agung Semarang 

6) Kedua orang tua saya yaitu Bapak Sukoyo dan Ibu Indarni Puji Astuti, yang 

hingga detik ini senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, dukungan dan 

doa yang tiada hentinya kepada penulis, sehingga penulis terus semangat 

untuk dapat menyelesaikan proses penulisan skripsi ini dengan baik 

7) Adikku tersayang, Marta Dwiindah Sari 
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8) Mbah Mulyati, paklik, bulik, dan sepupu, serta seluruh keluarga yang ada 
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dukungan dan doa 
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Tidak ada yang penulis harapkan selain Allah SWT memberikan balasan 

terindah atas segala kebaikan tulus yang diberikan kepada penulis dan mencatatnya 

sebagai pemberat amal baik.  

Penulis sangat menyadari dalam skripsi ini masih terdapat banyak 

kekurangan disebabkan ketidaksempurnaan yang dimiliki penulis, untuk itu dengan 

segala kerendahan hati, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang 
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berkah dan bermanfaat bagi diri saya baik ketika masih hidup maupun setelah tiada. 

Juga agar menjadikannya bermanfaat bagi siapapun yang membacanya. 

 

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh  

 

Semarang, 25 April 2019 

 

 

 

 

Dessy Mahartika    


