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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTTO 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 

kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-

sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhan mulah hendaknya 

kamu berharap.” 

(QS. Al-Insyirah/94: 6-8) 

 

 

PERSEMBAHAN 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat 

dan rahmatNya, Skripsi ini penulis persembahkan untuk: keluarga 

tercinta, sahabat, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) 

Semarang, dan para pembaca semuanya. 
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INTISARI 

 

Penilitian ini membahas peningkatan kemampuan perilaku 

keuangan UMKM Batik di Jawa Tengah dan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor yaitu literasi keuangan, kepribadian, perilaku 

keuangan dan financial technology. Literasi keuangan merupakan 

pengetahuan tentang bagaimana cara memahami, tentang mengelola 

keuangan dan peluang untuk mencapai kehidupan yang sejahtera 

dimasa yang akan datang. Kepribadian adalah sikap prespositons yang 

dimiliki seseorang sebagai latar belakang terhadap perilaku. Perilaku 

keuangan adalah sebuah pendekatan yang menjelaskan  bagaimana 

manusia yang berinvestasi atau berhubunan dengan keuangan 

dipengaruhi oleh faktor psikologi. Financial technology adalah 

layanan yang menggabungkan teknologi dan keuangan dimana 

layanan ini menyediakan inovasi terhadap bisnis. Oleh karena itu 

rumusan masalah pada penelitan ini yaitu (1) Bagaimana pengaruh 

literasi keuangan terhadap perilaku keuangan, (2) Bagaimana 

pengaruh kepribadian terhadap perilaku keuangan, (3) Bagaimana 

pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku keuangan dengan adanya 

financial technology sebagai variabel pemoderasi. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Batik 

Jawa Tengah. Sedangkan sampel yang diambil sebanyak 124 orang di 

Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Solo, Kabupaten 

Pekalongan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, dan Kabupaten 

Rembang. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda 

dengan uji mutlak. Berdasrkan hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa literasi keuangan dan perilaku keuangan yang diperkuat 

financial technology merupakan faktor penentu untuk meningkatkan 

kemampuan perilaku keuangan. 
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